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l Especialista afirma que “El Niño” perderá força em 2016. Página 9

l Histórico: brasileiros pagam R$ 2 trilhões em impostos. Página 11

l Alberto Dines vê “culto da personalidade” na revista Veja. Página 18

l Bélgica prende suspeitos de planejarem ataques terroristas. Página 20 

DÓLAR    R$ 3,875  (compra) R$ 3,876  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,860  (compra) R$ 4,090  (venda)
EURO   R$ 4,222  (compra) R$ 4,225  (venda)

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Atividades serão realiza-
das pela Federação Paraiba-
na e Confederação Brasileira. 
É oportunidade para novos 
atletas.  PÁGInA 21

Termina hoje o 
prazo para licencia-
mento de ciclomoto-
res no Detran e em 
outros locais creden-
ciados.  PÁGInA 13

A partir de segunda-feira, as 
solicitações na Paraíba da cédula 
de identidade (RG) devem ser 
acompanhadas de comprovante do 
tipo sanguíneo e do fator RH, con-
forme nova legislação.  PÁGInA 15

Vôlei de praia: em
janeiro, capital
tem 15 eventos 

Cédula de identidade
será emitida com tipo
sanguíneo e fator RH

Termina hoje 
prazo para o 
licenciamento

FOTO: Evandro Pereira

FOTO: Divulgação

Veículos irregulares 
serão apreendidos

Agendamento eletrônico agiliza 
processo de emissão do RG

As competições esportivas vão 
começar no sábado

Nova legislação Cinquentinhas

Combustível: chegam 14 mil toneladas
ABAsTECIMENTO É NORMAlIzADO NO EsTADO

segurança
conta com
1.600 policiais

As festas de Ré-
veillon na Paraíba 
contarão neste final 
de ano com mais de 
1.600 policiais civis, 
militares e bombei-
ros.  PÁGInA 3

AlTA

AlTA

13h15

01h08

0.6m

0.5m

baixa

baixa

19h38

07h24

2.1m

2.1m

salário mínimo sobe
para R$ 880 no dia 1º

O valor do salário mínimo sobe a partir de 1º de janeiro de R$ 788 para R$ 880, um aumento de 11,6%.  A decisão da 
presidente Dilma Rousseff será oficializada hoje com a publicação da medida pelo Diário Oficial da União.  PÁGInA 17

A crise especulativa que elevou o preço da gasolina em postos de João Pessoa se encerra com a chegada, ontem, em Cabedelo, 
de uma carga de 14 mil toneladas de combustível, informou a  superintendente do porto, Gilmara Temóteo. PÁGInA 4

RÉVEIllON 

CoRAl GAzzI DE sÁ Começam na próxima segunda-feira as inscrições dos interessados em 
integrar o coral Gazzi de Sá, da UFPB, que fará apresentação nos EUA no mês de junho. PÁGInA 5

Políticas

Últimas

Esportes

 PÁGInA 18

 PÁGInA 4

Dilma inclui Brizola no
livro dos heróis da pátria

Inovação é reconhecida
em escolas paraibanas
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É procedimento padrão e necessário, à 
luz do que estabelece a legislação brasileira, 
esse que foi adotado pelo Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica (Cade) para 
apurar se 21 empresas, e seus executivos e 
funcionários estão envolvidos na formação 
de cartel em contratos da Petrobras. Res-
salve-se, porém, que mesmo antes da inves-
tigação ser deflagrada, o órgão, vinculado 
ao Ministério da Justiça, já tem a certeza 
necessária da culpabilidade da maioria das 
empresas e pessoas. É certo que todos terão 
direito à ampla defesa, como prevê a legis-
lação. Todavia, já existe indícios suficientes 
para a conformação do ilícito por parte das 
empresas. 

Não fosse assim, uma das acusadas, 
a Setal, não teria firmado com o Cade um 
acordo de leniência – aquele que permite a 
pessoas jurídicas assumirem o crime e co-
laborarem com as investigações em troca 
de redução de pena e imunidade ao fim do 
julgamento. Nem a gigante Camargo Cor-
rêa teria assinado Termo de Compromisso 
de Cessação (TCC), que prevê redução si-
milar, embora não estabeleça a imunidade 
completa – já admitiu participação no cartel 
e pagou multa de R$ 104 milhões ao Cade. 
Quem assumiria uma culpa de véspera, ou 
seja, antes do julgamento, se com ela não 
tivesse conivência? É um caso realmente 
atípico, em que, por assumirem atos ilícitos, 
os executivos das empresas se tornam réus 
confessos, dispostos a dedurar seus com-
parsas na execução do crime – é um instru-
mento similar ao utilizado pela Operação 
Lava Jato, o da delação premiada. 

Talvez possa soar injusto, assumir algo 

de impunidade, para alguns, o instituto da 
delação premiada. Todavia, destaque-se, 
desde que começou a ser fartamente utili-
zada pela Justiça e Ministério Público, ela foi 
responsável por expor, com mais agilidade 
e confiabilidade, os desvios e desmandos 
ocorridos nos âmbitos privado e público. E 
isso é importante quando se trata de crimes 
que envolvem somas vultosas, corrupção 
desenfreada para saquear empresa públi-
ca e tem muitas pessoas envolvidas, mui-
tas ramificações com políticos. A delação 
premiada, assim, dá celeridade ao processo 
que culminará o julgamento dos acusados. 
É óbvio, e isso a Justiça e o Cade estão cien-
tes, que a delação tem de ter elementos com-
probatórios que ratifiquem o que se está a 
dizer. Criminosos desse gabarito, se assim 
posso classificar a beligerância e a pericu-
losidade deles, podem, por motivos incon-
fessáveis, fazer falsas acusações contra ter-
ceiros e até contribuir para desviar o foco 
central das investigações pelas autoridades. 
Mas aí, caberá a essas últimas ter o discer-
nimento para distinguir o que provável do 
que falso e absurdo. Ou não confirmado por 
documento. E sendo assim, a delação é ab-
solutamente válida para a finalidade que se 
quer alcançar.        

Entre as empresas mais conhecidas, 
cujas marcas, há décadas, estão relaciona-
das às grandes obras erguidas no país, ape-
nas a Queiroz Galvão e a Odebrecht negam 
a existência do cartel nas licitações da es-
tatal. Contudo, os indícios e as delações dos 
empresários da Setal e da Camargo Corrêa 
deverão pôr em suspeita seus argumentos 
e versões. 

Editorial

Culpa de véspera

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 30 de  dezembro de 2015

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509
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Para o governador socialista, há 
um argumento que mostra a fra-
gilidade do principal partido opo-
sitor ao governo Dilma: “Quem foi 
que polarizou a eleição em 2014? 
Aécio Neves, que teve 49% de 
votos, de aprovação, mas agora 
despencou para 22,24%. Então, 
o PSDB não tem o reconhecimento 
do povo”, disse.  

UNInforme

FumAÇA E FOgO CARtEIRA EStuDAntIl

RICARDO: ‘QuAntO mAIS FISCAlIzAÇÃO, mElhOR’

É uma fortuna o que foi di-
lapidado da Petrobras nos 
contratos de licitação vicia-
da comandados pelo chama-
do “clube das empreiteiras”, 
do qual participavam 23 
empresas. De acordo com o 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade), há 
evidências de que o grupo 
fechou contratos suspeitos 
que envolvem R$ 35 bilhões. 

“Há fortes indícios de que te-
riam celebrado ajustes com 
a finalidade de fixar preços 
e ajustar condições e vanta-
gens”. Trecho do documento 
em que o Cade justifica a aber-
tura de processo administra-
tivo contra as empreiteiras. A 
fumaça enxergada pela Opera-
ção Lava Jato vai se tornando 
fogo, nas apurações agrega-
das, como esta do Cade.  

O ministro Dias Toffoli, do STF, 
deu seu entendimento sobre 
questão controversa no país: 
a obrigatoriedade de filiação 
de entidades dos estados a 
associações estudantis na-
cionais para a confecção de 
carteira estudantil. Fere o 
direito constitucional, ava-
liou o ministro, ao conferir 
liminar que cassa a regra, por 
enquanto. 

Na entrevista ao Rádio Verdade 
(Arapuan FM), ontem, o governador 
Ricardo Coutinho Coutinho (PSB) 
voltou a tratar de dois temas que 
tiveram grande visibilidade e audi-
ência neste 2015 que se está indo: 
o debate sobre a criação do Tribunal 
de Contas do Município (TCM) e a 
eleição municipal do próximo ano. 
No caso do primeiro, o governador 
fez menção à politização assumida 
pelo Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) para refutar a criação do ór-
gão municipal, como também o fi-
zeram deputados de sua base alia-
da na Assembleia e criticou o que 
chamou de tentativa de retaliação 
de membros do TCE: “Não pode 
ficar tentando intimidar deputados. Isso é uma falta de respeito. Precisa ter respeito mútuo. A 
mim cabe fazer o debate político, ao TCE não. Deputados foram pressionados”, disse o governador, 
ressaltando que, em sua visão, “quanto mais fiscalização, melhor”. No que diz respeito aos temas 
relacionados à gestão da prefeitura de João Pessoa e, portanto, à eleição municipal de 2016, o 
socialista disse que é preciso “ler os olhos e os humores da população, que está em busca de um 
projeto político que vê o presente e prepara para o futuro, um governo sério, humano e futurista”. 
A leitura que ele faz sobre os tais humores da população em relação à gestão municipal é diame-
tralmente oposta àquela referida por recente pesquisa sobre o governo Luciano Cartaxo (PSD), 
apontando 65% de aprovação: “Não tenho relação de credibilidade com as pesquisas. Eu confio 
nas que eu faço”, disse, “existe os olhares da população sobre a cidade, que não vai querer mais 
quatro anos com três obras, com apenas 40 ruas calçadas, com o fechamento do Trauminha ou 
mais quatro anos sem nenhum projeto educacional”, completou.  

Artigo

O passageiro do tempo

Seus serviçais já estão batendo às portas, 
tocando furiosamente as campainhas, pedindo 
passagem com sirene ruidosa ao tráfego frené-
tico das grandes cidades, descarregando, enco-
mendando, batendo nervosamente nos dígitos 
das caixas registradoras, limpando, burilando, 
desempilhando cadeiras, arrematando as últi-
mas peças brancas de lojas empoeiradas.

Batem as portas e avisam: Não é um visi-
tante breve, tampouco um hóspede de fim de 
semana, não é um daqueles forasteiros fugi-
tivos das guerras, nem o estrangeiro com sua 
pinta de turista. Não, não se trata mais da po-
lícia, a lavrar seus autos de culpa, tampouco 
aquele vendedor de enciclopédias, a vender às 
portas, a cobrar a última prestação.

É o novo morador da casa do tempo, que 
vem tomar posse das suas horas, minutos e se-
gundos. É 2016, para quem já se prepara a fes-
ta, a rega de vinho, a queima de fogos.

Dono do seu destino, o novo ano não pede 
licença, nem espera que se atrasem os relógios, 
nem se importa com o atraso do trem, o ônibus 
parado na garagem, a mão estendida, pronta 
para detonar o caixa eletrônico, a escutar um 
outro estrondo, um brado de alegria, corações 
batendo em uníssono, por esse  minuto que 
chega, abre o dique das horas, instalando-se 
suavemente nessa malha corrediça, um minu-
to que passa, outro minuto que começa a pas-
sar, o gole de vinho tinto sobre a toalha branca, 
um vago pensamento esquecido na malha da 
conversa, gritos, muitos gritos, braços entre-
laçados, aqui o samba, ali o frevo, enquanto o 
mar rufa o ir e vir das suas ondas, nessa sua 

eterna dança de brincar com a água e o sal.
Há quem preferiu dormir, indiferente ao 

troar das batidas à porta, o grito metálico da 
campainha, como esta senhora, em paz com 
sua solidão, ciente que está, da certeza de que 
ele também adentrará sua casa, por entre os 
pequenos dentes limados do minuto que pas-
sa, e este que vai passar, passageiro do tempo, 
implacável devorador de segundos, minutos e 
horas.

Há um mundo que troa lá fora, esquecido 
das suas tragédias, embebido em champanhe, 
olhos postos nos céus, mãos a aplaudir, gente 
fazendo suas primeiras selfis do ano, para pos-
tar na nuvem. 

No sonho da senhora, o novo ano instala-
-se pesadamente na vasta sala da sua nova 
casa,  para dar corda ao implacável ir e vir dos 
velhos ponteiros do grande relógio do tempo. 
É só então que se dá conta da incrível tramoia 
que lhe foi preparada. Dez, nove, oito... Escuta o 
troar do mundo lá fora, e experimenta o fastio 
e o cansaço de ser apenas um minuto a passar. 
Sete, Seis, cinco...

O ano suspende o dedo, trava o velho pon-
teiro, e indaga à senhora que dorme:

- 2015 foi ruim?
Ela resmunga entre dentes:
- Eles é que fizeram a bagunça toda.
Os gritos aumentam de intensidade: Qua-

tro, três, dois, No último minuto, uma peque-
na gota de champanhe, vinda não se sabe de 
onde, desperta a senhora que dorme, e, na sua 
voz de sono, ela se junta ao troar da rua: Feliz 
ano novo!

há um mundo que troa lá fora, esquecido das suas tragédias, embebido 
em champanhe, olhos postos nos céus, mãos a aplaudir...

 Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com
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CluBE DO CRImE

SOmEntE O gAlO
Em 1963, Newton Rique disputava a prefeitura de Campina Grande contra o deputado Lan-
gstine Almeida. Durante comício num bairro da periferia, começou criticando o aumento do 
custo de vida: “Imaginem que uma galinha tá custando mil cruzeiros. Quem pode comer uma 
galinha de mil cruzeiros?”. Lá no fundo, um gaiato gritou: “O galo, doutor” – da série “Folclore 
Político”, de Sebastião Nery.
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Assim como elogia avanços do governo, o gover-
nador Ricardo Coutinho também aponta falhas da 
gestão, que deixaram o país mais vulnerável à cri-
se, devido à adoção tardia de medidas de controle 
de gastos. Afirma, porém, que a atuação perniciosa 
do Congresso contribuiu para gerar o caos: “O jogo 
da política acabou a economia em 2015 e, agora, 
querem congelar o país em 2016”.   

CONGELAR O PAíS
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Réveillon 2016 terá segurança 
reforçada com 1.600 homens

Mais de 1.600 poli-
ciais – entre civis, militares 
e bombeiros - vão reforçar 
a segurança nos festejos de 
réveillon na Paraíba, sen-
do 580 só nas cidades que 
compõem a Região Metro-
politana da capital.  Em João 
Pessoa e Cabedelo, a festa 
de Ano Novo vai contar com 
um efetivo de 461 policiais 
civis, militares e bombeiros 
militares, na faixa que com-
preende o Busto de Taman-
daré, na capital, até a Praia 
de Intermares. Especifica-
mente, a Polícia Militar pos-
sui o maior efetivo, sendo 
300 homens que atuarão 
diretamente na Festa de Ré-
veillon de João Pessoa. 

Na parte do Busto de 
Tamandaré, haverá policia-
mento em plataformas de 

observação espalhadas pela 
faixa de areia, além do refor-
ço da van de monitoramen-
to, com 16 câmeras, que aju-
dam a identificar tumultos 
e outros tipos de crime, que 
possam ocorrer no meio da 
multidão. Em todo o Estado, 
a Polícia Militar disponibi-
lizou um reforço de 1.600 
policiais.

Já a Polícia Civil vai 
empregar 40 policiais des-
caracterizados na orla de 
João Pessoa, a fim de identi-
ficar ocorrências de tráfico 
de drogas e porte ou posse 
ilegal de armas. O mesmo 
trabalho também será reali-
zado na Praia de Intermares, 
onde acontece a Festa de Ré-
veillon da cidade Cabedelo. 

Estarão funcionando 
em regime de plantão para 
registros de ocorrências po-
liciais a 9ª Delegacia Distri-
tal (Mangabeira), e o Distrito 
Integrado de Segurança Pú-
blica (Disp) de Manaíra para 

confecção de todos os pro-
cedimentos policiais. A 6ª 
DD, de Santa Rita e 7ª DD de 
Cabedelo, na Região Metro-
politana, também vão traba-
lhar em regime de plantão, 
esta última para registros de 
ocorrências policiais.  

Funciona também, em 
regime de plantão de 24h 
na Central de Polícia Civil, a 
Central de Flagrantes para 
confecção de todos os proce-
dimentos policiais e registro 
de Boletins de Ocorrência.  
Permanecem em plantão 
ainda as delegacias especia-
lizadas de Homicídios, Rou-
bos e Furtos, Roubos e Fur-
tos de Veículos, Repressão 
a Entorpecentes, Delegacia 
da Mulher e da Infância e Ju-
ventude, na capital, todas na 
Central de Policia localizada 
no bairro do Geisel.

Os plantões dos Litorais 
Sul e Norte terão sede nas 
cidades de Alhandra e Ma-
manguape, respectivamente. 

Paraibanos contarão com 
o apoio dos policiais civis, 
militares e bombeiros

Um dos destaques entre as 
atividades realizadas pela Acade-
mia de Polícia Civil da Paraíba em 
2015 foi o uso dos simuladores 
fixo e móvel de tiro, adquiridos 
por meio de convênio entre o 
Governo do Estado e o Governo 
Federal. Os equipamentos custa-
ram R$ 730 mil e geram para o 
Estado uma economia de apro-
ximadamente R$ 699 mil por 
semestre, pela projeção de dispa-
ros utilizando munição real.

De acordo com o diretor da 
Acadepol, delegado Severiano 
Pedro, de janeiro até o início 
deste mês, 1.493 policiais civis fo-
ram capacitados no Programa de 
Treinamento Regular de Tiro da 
unidade de ensino da instituição, 
que abrange os simuladores fixo, 
móvel e o estande físico. Para o 
Grupo de Operações Especiais 
(GOE) e Delegacia de Repressão 

a Entorpecentes (DRE), a Acade-
pol reserva um dia da semana 
para treinamento regular nos 
estandes físico, virtual, no campo 
de treinamento de paintball e 
demais instalações. 

“Na unidade itinerante de 
tiro, 725 policiais foram treina-
dos em João Pessoa, Alhandra, 
Mamanguape, Campina Grande, 
Queimadas, Esperança, Itabaia-
na, Guarabira, Picuí, Monteiro, 
Patos, Princesa Isabel, Itaporan-
ga, Catolé do Rocha, Sousa e Ca-
jazeiras, somando 233.185 dispa-
ros. É importante frisar que em 
seis meses o equipamento pro-
porcionou economia equivalen-
te ao necessário a sua aquisição”, 
destacou.

Severiano ainda lembrou 
que, no mesmo período, abran-
gendo todos os tipos de treina-
mento, 1.983 profissionais civis, 

militares, federais e bombeiros 
militares, além de representan-
tes de outras instituições, como 
o Poder Judiciário e o Ministério 
Público, passaram pela Acadepol. 

Treinamento regular
O treinamento foi instituído 

desde 2012 e vem estabelecendo 
capacitação contínua do poli-
cial civil no uso de sua arma de 
fogo, mediante agendamento e 
acompanhento de um instrutor 
no acesso ao estande de tiro da 
unidade.  

A Academia também possui 
um complexo de esporte e saú-
de que visa proporcionar maior 
qualidade de vida e condição 
física adequada à atividade poli-
cial. Para isso, dispõe de uma sala 
de condicionamento físico, clíni-
ca de fisioterapia com piscina e 
campo de futebol, dentre outros.

Simulador de tiro gera economia de R$ 699 mil
no TreinamenTo de policiais

Os simuladores fixo e móvel de tiro da Acadepol realizam capacitação de policiais
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“Espantalho”: pop, sim, e por que não?
  essas coisas carlos aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

nnn ”Certos artistas 
e intelectuais brasileiros 
agem como os políticos 
mais sacanas. Conquistam 
com sua arte a afeição do 
público e entregam esse 
valioso patrimônio ao 
poderoso do dia por um 
‘corte de cetim’.” A frase é 
de Petrônio Souto, publi-
cada no Facebook.
nnn A frase do sem-
pre instigante Petrônio 
me fez lembrar Belchior 
cantando “A palo seco”:  
”E eu quero é que esse 
canto torto, feito faca, 
corte a carne de vocês”. 
nnn O primeiro grande 
momento musical do 
Coletivo Mundo em 2016 

será, na mesma noite: 
shows com A Troça 
Harmônica (foto abai-
xo) banda-fôrra e Lucas 
Dourado.
nnn O evento co-
meçará às 23h00 do 
segundo sábado de 
janeiro, dia 9, no Centro 
Cultural Espaço Mun-
do, na Praça Anthenor 
Navarro (Baixo Centro 
Histórico). Os ingressos 
serão limitados, pois a 
lotação da casa é de 200 
pessoas. 
nnn   Definido meu 
primeiro lançamento li-
terário em 2016: uma co-
letânea de “Essas coisas”, 
desde os anos 1990.

Geleia geral

Fiz a apresentação do CD “Espantalho 
fonográfico”, do compositor paraibano 
Bombinha, que está no encarte do disco. 

Suas primeiras cópias chegaram na 
semana passada a João Pessoa, fabricadas 
pela Ponto4 Digital.

Com o título “Pop, sim, e por que 
não?”, transcrevo, a seguir, minha apresen-
tação do CD, cuja lançamento deverá ser 
logo em seguida ao Carnaval 2016.

 
nnnnnnnnnn

“Conheço o músico e compositor há 
mais de 20 anos e agora me satisfaz - até 
mesmo me emociona - verificar que em 
seu primeiro disco o tempo não acabou 
com seu grande potencial de criatividade.

O CD ‘Espantalho fonográfico’ com-
prova que ele é um dos cinco melhores 
de sua geração nordestina da música pop. 
Pop, sim, e por que não?

Bombinha demonstra com indiscutí-
veis talento e personalidade que é possível 
ser pop sem fugir de algumas ‘ginásticas’ 
musicais rítmicas regionalistas, como nas 
faixas ‘Garota ambulante’, ‘Tela de enorme 
cor azul’ e ‘Pode crer, Zinho’

Assim, ensina aos novos como ser nor-
destino e cosmopolita, que não há nenhuma 
contradição nesse caminho estético, de-
monstrando que depois do conteúdo vem a 

‘O mundo é mais que um sho-
pping, senhorita. A vida vale mais que 
um celular, meu rapaz. Vale tanto que 
o Sol compõe o dia, o pintor colhe das 
algas o tom do seu olhar. São requin-
tes que a natureza nada cobra, só te 
pede, até implora, aprecie mais o mar. 
Isso não vem a ser careta, oh boy! Isso 
não vem a ser careta... Você também 
tem seu talento, meu irmão. Ah, ela 
quer crescer, deixa ela viver. Ah, ele 
quer um dia ser um bom cantor. Ah, 
quero tocar meu violão’.

Bombinha é autor completo.
‘Espantalho fonográfico’ é um 

disco autoral, gravado com instrumen-
tistas da estatura de Jorge Negão (no 
baixo), Vandix Araújo (guitarras e vio-
lão), Beto Preah (bateria) e Marcelo 
Macedo (teclado e violão de aço).

Quem gosta também de apresen-
tações pop universais vai encontrá-las, 

como no final beatliano de ‘As flores são 
felizes’.

A faixa final, ‘Regresse’, é um verdadeiro 
manifesto nordestino, citando gente como 
Moraes Moreira, Paulo Rafael, Elba Ramalho, 
Edwin e Jackson do Pandeiro.

‘Espantalho fonográfico’ é um disco 
entusiasmante. Repito: pop, sim, e por que 
não?”.

forma.
Afinal, é ótimo letrista. Não é para qual-

quer um arquitetar uma frase aparentemente 
simples como ‘moradia é papo sério, meu 
bem, é papo que o povo arquiteta’, no final de 
‘Pode crer, Zinho’.

Há duas estrofes em ‘Garota ambulante’ 
que poderiam ser assinadas por qualquer um 
dos tais grandes da emepebê:

Em Campina Grande o aten-
dimento acontece na Cen-
tral de Polícia, no bairro do 
Catolé, com as Delegacias de 
Homicídios e Roubos e Fur-

tos. O cidadão também pode 
registrar as ocorrências na 
Delegacia Online pelo ende-
reço, (www.delegaciaonline.
pb.gov.br). A lista com as De-

legacias de plantão durante 
a virada do ano está no site da 
Policia Civil, (www.policiacivil.
pb.gov.br).   

 (leia mais na pag 14)

O Réveillon, não só na orla marítima, mas também em outras regiões, atrai um grande público

FoTo: Reprodução/Internet
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Escolas da PB são reconhecidas pelo 
MEC como inovadoras e criativas

Duas escolas da Rede 
Estadual de Ensino da Pa-
raíba foram reconhecidas 
pelo Ministério da Educação 
(MEC) como inovadoras e 
criativas na Educação Bási-
ca. São elas: Professor Lor-
dão (Picuí) e Bento Tenório 
de Sousa (Escola do Campo 
- no sítio Santa Catarina, em 
Monteiro). Elas estão entre 
as 178 instituições públicas 
e privadas do Brasil com 
o mesmo título, divulgado 
pelo portal do MEC. A sele-
ção foi realizada depois de 
criteriosa avaliação.

As organizações sele-
cionadas traçam o perfil da 
inovação na educação do 
País. Elas estão presentes 
nas cinco regiões brasileiras 
e sua distribuição corres-
ponde à da população: mais 
da metade (50,8%) estão na 
região Sudeste, seguida da 
região Nordeste (21,9%), 
Sul (13,7%), Centro-Oeste 
(8,7%) e Norte (7,6%).

Tanto as cidades quanto 
as zonas rurais mostraram-se 
propícias à inovação, haven-
do organizações que criam 
cotidianamente novos cami-
nhos para garantir a quali-
dade da educação nas cinco 
regiões do País. Não ficaram 
de fora as escolas indígenas, 
que também demonstraram 
ampla capacidade de criar 
o novo. Ressalta-se que, no 
Ensino Médio, há inovação 

tanto na modalidade regular 
quanto no Ensino Técnico.

Professor Lordão
A escola de Picuí, roti-

neiramente, aparece em des-
taque na mídia, pelos proje-
tos e conquistas. Neste ano, a 
unidade teve uma medalhista 
na Olimpíada Brasileira de 
Astronomia, uma jovem par-
lamentar em projeto da Câ-
mara dos Deputados, em Bra-
sília; e outra premiada na 13ª 
Feira de Tecnologia (Fetech), 
no Centro de Integração Aca-
dêmica da Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB). O 
gestor da escola, Robson Ru-
benilson, também recebeu, 
em Brasília, durante cerimô-
nia realizada pelo Conselho 
Nacional de Secretários da 
Educação (Consed), o Prêmio 
Gestão Escolar 2015.

Bento Tenório de Sousa
Já a escola de Monteiro, 

reconhecida pelo MEC como 
inovadora e criativa na Edu-
cação Básica, foi a primeira de 
Ensino Médio no campo da Pa-
raíba. A unidade de ensino fir-
mou parceria com o Programa 
Ciências sem Fronteiras e com 
a Escola de Cuba para este ano 
de 2015. Os alunos participam 
de vários projetos, como o 
“Resgatando as Origens”, que 
consiste na valorização da his-
tória da escola, retratando as 
expressões culturais do local, 
como dança, cultura cigana e 
o famoso pífano de Zabé da 
Loca. A aula de campo tam-
bém é um diferencial no pro-
jeto pedagógico da unidade.

Instituições de ensino 
estão localizadas nas 
cidades de Picuí e Monteiro

Uma tragédia foi registrada ontem, 
na cidade de Itaporanga, localizada no 
Sertão da Paraíba. As informações são 
de que um homem identificado por 
Antonio Alves, mais conhecido por 
“Antonio Galego”, utilizando uma 
faca, matou a esposa, identificada por 
Izabel de Sousa Alves. Ela era diretora 
de uma creche no município.

De acordo com a polícia, a mulher, 

que era professora, estava dando aula 
em uma creche do município quando 
o esposo invadiu o local e a esfaqueou.

A polícia informou que após ver a 
esposa agonizando, “Antonio Galego” 
teria se deitado ao lado dela e usado 
uma arma de fogo para se matar. Os cor-
pos ficaram caídos um ao lado do outro.

Segundo informações de popula-
res, o casal estava separado, mas o ho-
mem estava tentando voltar, porém, ela 
não aceitava mais o relacionamento.

Homem esfaqueia a esposa 
dentro de creche e se mata

inconformado com fim do casamento

foto: Diário do Sertão

Antonio Alves (D), o “Antonio Galego”, matou a esposa, Izabel de Sousa Alves e se suicidou 

Quadrilha 
explode cofre 
da agência do 
BB de Aroeiras

Dez homens encapuzados 
e com armas de grosso calibre 
explodiram ontem o cofre da 
agência do Banco do Brasil da 
cidade de Aroeiras, no Agreste 
paraibano. Ao chegar ao local 
em dois carros, eles foram di-
reto ao cofre. Os quatro caixas 
eletrônicos permaneceram 
intactos. A gerência do banco 
não informou à Polícia Civil o 
montante roubado. A delegada 
Sirleide Azevedo aguarda as 
imagens das câmeras de segu-
rança da agência, para identifi-
car os elementos.

Enquanto uma parte do 
grupo arrombava o cofre da 
agência, outra permanecia do 
lado de fora observando o mo-
vimento de pessoas e veículos. 
O professor Paulo Dias Araú-
jo, que leciona em Aroeiras e 
Gado Bravo não desconfiou do 
assalto. Só percebeu quando 
um dos criminosos se aproxi-
mou do carro dele apontando 
uma arma. A intenção do ban-
dido era tomar o carro do pro-
fessor e fazê-lo refém.  Ao ace-
lerar  para sair da área o carro 
foi atingido por 10 disparos.
Outro motorista teve o veículo 
tomado e o fizeram refém.

O ministro Dias Toffoli, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), concedeu liminar para 
suspender expressões cons-
tantes na Lei 12.933/2013 (Lei 
da Meia-Entrada) que restrin-
giam as entidades autorizadas 
a emitir a carteira de estudan-
te. Segundo a decisão, proferi-
da em Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI 5108) 
ajuizada pelo Partido Popular 
Socialista (PPS), as regras cria-
das pela lei ferem o direito à 
liberdade de associação.

O relator explicou que a 
Lei da Meia-Entrada veio cor-
rigir distorções criadas pelo 
sistema anterior, que permi-
tia a qualquer agremiação, 
associação estudantil ou esta-
belecimento de ensino emitir 
a carteira. Isso teria levado a 
fraudes e ao aumento indis-
criminado dos portadores da 
carteira, mitigando o objetivo 
da legislação.

“A exigência, contudo, de 
aperfeiçoamento do sistema 
nacional de emissão de cartei-
ras de identidade estudantil, 
como forma de efetivamente 
promover o instituto da meia
-entrada e acesso à cultura 
pelos estudantes, não pode 
ocorrer em prejuízo de outros 
direitos fundamentais, notada-
mente do direto à liberdade de 
associação”, afirmou Dias Toffoli.

Voluntariedade
De acordo com a decisão, 

a ordem constitucional brasi-
leira garante a formação de as-
sociações por pessoas naturais 
ou jurídicas, e disso decorre os 
elementos de pluraridade e de 

voluntariedade como compo-
nentes do associativismo. A Lei 
da Meia-Entrada, ao estabele-
cer que as entidades legitima-
das a expedir o documento de-
verão ser filiadas às entidades 
nacionais – União Nacional dos 
Estudantes (UNE), União Bra-
sileira dos Estudantes Secun-
daristas (Ubes) e Associação 
Nacional de Pós-Graduandos 
(ANPG) –, acaba pressupondo 
uma vinculação compulsória.

O ministro também en-
tendeu que o ato de emitir a 
carteira estudantil é próprio 
também das instituições de en-
sino. Dessa forma, as restrições 
criadas pela lei acabam sendo 
também uma afronta à autono-
mia dessas instituições.

Fiscalização
O ministro concedeu a 

liminar para suspender, com 
efeito ex nunc (não retroati-
vo), a eficácia de expressões 
da Lei 12.933/2013 que im-
punham a necessidade de fi-
liação das entidades estudan-
tis municipais e estaduais às 
entidades nacionais, para que 
pudessem emitir a carteira. 
Segundo seu entendimento, 
as eventuais distorções no 
sistema não podem justificar 
limitações não razoáveis às li-
berdades constitucionais.

“Se há problemas na ex-
pedição das carteiras estu-
dantis e na fiscalização desse 
processo, são os meios de 
fiscalização que devem ser 
aprimorados, ao invés de ser 
suprimida uma atividade ou 
limitado o âmbito de atuação 
das instituições”, concluiu.

Liminar suspende as 
restrições para emissão 

carteira de estudante
auto contrata dois 
reforços para 2016

O Auto Esporte confirmou 
ontem, a contratação de dois joga-
dores para o Campeonato Paraiba-
no/2016, que terá início no dia 30. 
O zagueiro Radson e o meia Itallo 
são as mais novas aquisições do 
Clube do Povo para a próxima tem-
porada. A dupla se apresenta na 
próxima segunda-feira, para come-
çar a pré-temporada, visando a es-
treia na disputa, diante do Atlético 
de Cajazeiras, no Estádio Almeidão. 

Radson tem 31 anos, é natu-
ral de João Pessoa, e retorna ao clu-
be que foi revelado, após 12 anos. O 
zagueiro foi tricampeão paraibano 
de juniores (2002, 2003 e 2004), 
com passagens pelo ABC-RN, Cam-
pinense, Bragantino-SP, Londri-
na-SC, Atlético-GO e Brasiliense. O 
meia Italo, de 23 anos, é natural de 
São Luís, onde atuou pelo Mogi Mi-
rim-SP, Moto Clube, Sampaio Corrêa 
e Hercílio Luz de Santa Catarina.

Preso suspeito de 
assaltar joalheria

A Polícia Civil, por meio da 
Delegacia de Roubos e Furtos de 
Campina Grande (DRF), prendeu, 
na tarde de ontem, Allison Lira do 
Nascimento, 23 anos, suspeito de 
participação no assalto à Joalheria 
Santa Sofia, localizada no centro 
da cidade de Campina Grande. O 
crime aconteceu na madrugada do 
último dia 21.

De acordo com testemunhas, 
quatro homens armados chegaram 
ao local em um veículo modelo Golf 
preto, que foi usado para arrombar 
a porta que tem várias travas para 
reforçar a segurança. Para isso, o 
carro foi arremessado várias vezes 
contra a porta, cuja ação foi filmada 
pelas câmeras do sistema de segu-
rança do estabelecimento.

Um navio petroleiro vindo 
de Salvador (BA) atracou na 
tarde de ontem no Porto de Ca-
bedelo, com 14 mil toneladas 
de combustíveis. O responsá-
vel pelo Setor de Operações 
da Companhia Docas-PB que 
administra o porto, Lucio Ro-
berto, explicou que o atraso na 
chegada do produto foi exclu-
sivamente da Transpetro, em 
Salvador, e não do porto. Ele 
revelou que o navio deveria 
atracar no dia 26. Como sua 

chegada não foi possível, acabou 
provocando a falta do produto em 
postos da Grande João Pessoa. 

Segundo a diretora-presi-
dente da Companhia Docas da 
Paraíba, Gilmara Temóteo, o 
Porto de Cabedelo recebe por 
mês três navios com combustí-
vel, o que dá em média 45 mil 
toneladas por mês. “O navio 
que chegou ontem estava com 
14 mil toneladas de combustí-
veis, sendo 10.400 toneladas 
de gasolina comum e 3.600 
toneladas de diesel, que deverá 
abastecer os postos da Grande 
João Pessoa”. 

Em razão do atraso, os 
consumidores pessoenses fo-
ram surpreendidos com au-
mentos considerados abusi-
vos pelo Procon-JP. De um dia 
para o outro a gasolina subiu 
em média 22%. De R$ 3,39, na 
sexta-feira (25), o litro passou 
a custar no sábado em média 
R$ 4,15. O secretário do Pro-
con-JP, Helton Renê, garantiu 
que os postos que aumenta-
ram os preços baseado na lei 
de oferta e da procura terão 
que baixar, pois a lei é uma 
invenção do mercado e será 
combatida com rigor.

Navio chega a Cabedelo com 14 
mil toneladas de combustíveis

fim do desabastecimento

Diversas unidades da 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) promovem, hoje, 
mais um Dia de Faxina com 
o objetivo de envolver todos 
os servidores no combate ao 
mosquito Aedes aegypti, que 
transmite os vírus da dengue, 
chikungunya e zika. Durante 
todo o dia será feita uma força 
tarefa em busca dos possíveis 
focos do mosquito nas depen-
dências internas e externas 
das unidades de saúde. A ação 
estabelecida pelo Governo 
do Estado acontece todas as 
quartas-feiras. A primeira foi 

realizada no último dia 23. 
Na sede da SES, em João 

Pessoa, a ação começará às 
15h, envolvendo servidores de 
todos os setores na busca de 
possíveis criadouros do mos-
quito. Nas outras instituições a 
faxina será pela manhã, como 
é o caso do Hospital Estadual 
de Emergência e Trauma Dom 
Luiz Gonzaga Fernandes, em 
Campina Grande, que realizará 
a ação a partir das 8h, nas de-
pendências internas e externas 
da unidade de saúde.

No Complexo Hospitalar 
Clementino Fraga (CHCF), o 

mutirão começa às 9h. O coor-
denador de ações estratégicas, 
Francisco José Morais, lembra 
que desde 2011 a unidade 
instituiu um plano de contin-
gência de combate ao Aedes 
aegypti. A ação também acon-
tece no Complexo Pediátrico 
Arlinda Marques, Hemocentro 
da Paraíba, Complexo Psiquiá-
trico Juliano Moreira, Materni-
dade Frei Damião e o Centro 
Odontológico, ambos em Cruz 
das Armas, Hospitais Regio-
nais de Guarabira e Cajazeiras, 
entre outras instituições. (Leia 
mais na Pág 10)

Unidades de Saúde promovem 
hoje mais um Dia de Faxina

contra o aedes aegyPti

José Alves
zavieira2@gmail.com

Chico José
Sucursal Campina Grande

Do Diário do Sertão
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Livro aborda a história 
da caça às baleias em 
Costinha, na Paraíba

Vitória Lima escreve 
sobre o filme “Chico - 
Um artista brasileiro”
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Talento vocal
O Coral Gazzi de Sá, da UFPB, abrirá inscrições para novos integrantes 
em janeiro e já tem agenda de apresentação com orquestra dos EUA

A partir da próxima 
segunda-feira, dia 4 de 
janeiro, o Coral Gazzi 
de Sá - que é vinculado 
à UFPB (Universidade 
Federal da Paraíba) e 
o mais antigo grupo 
artístico cultural no 

Estado, criado em 1963 - abrirá inscri-
ções gratuitas para preencher cerca de 
20 vagas, necessárias para complemen-
tar os naipes de soprano, contralto, 
tenor e baixo. Nesse sentido, os inte-
ressados deverão solicitar a ficha de 
inscrição pelo e-mail maestro.eduar-
do@hotmail.com até 17 de fevereiro. 
Quem for aprovado nos testes terá a 
oportunidade de participar dos novos 
projetos para 2016, dentre os quais a 
apresentação, prevista para junho, com 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

a companhia Jazz Orquestra da Luther 
College, dos Estados Unidos, cujo maes-
tro é Tony Gusmam e que virá à Paraíba 
pela primeira vez.

“Qualquer pessoa pode se inscrever 
para participar, pois não precisa saber 
de música, nem ler partitura e nem 
serão exigidas experiências anteriores. 
Será preciso ter afinação e, para isso, 
haverá testes vocais com os candida-
tos que se inscreverem, os quais serão 
realizados no final do mês de fevereiro. 
As inscrições poderão ser realizadas no 
Departamento de Música, no Departa-
mento de Educação Musical, no CCTA 
(Centro de Comunicação Turismo e 
Artes) e na Coordenação de Extensão 
Cultural. Por ser um projeto ligado à 
Prac (Pró-Reitoria para Assuntos Comu-
nitários) e subordinado à Coex, poderão 
se inscrever alunos, professores, servi-
dores e comunidade”, disse para o jornal 
A União a coordenadora do Coral Gazzi 

de Sá, Mônica Nóbrega.
No momento, o Coral - que é regi-

do pelo professor do Departamento de 
Educação Musical da UFPB e maestro 
Eduardo Nóbrega - está com 40 inte-
grantes e, de acordo com Mônica Nóbre-
ga, precisa de novos componentes para 
suprir a lacuna que surge normalmente, 
quando algum membro precisa sair. 
Hoje, o grupo conta com os serviços 
prestados pela preparadora vocal Gio-
vanna Maropo, o corepetidor (tecladis-
ta) Dhiego Heráclito, a diretora cênica 
Eleonora Montenegro e o coordenador 
musical, regente Tom K.  

Três projetos já foram definidos 
pelo Gazzi de Sá para serem realizados 
em 2016. O primeiro a iniciar o ano 
letivo será a montagem do espetáculo 
intitulado Do pranto à canção, com mú-
sica de Erivan Araújo, arranjo do maes-
tro Tom K, direção cênica da professora 
Eleonora Montenegro e regência de 

Eduardo Nóbrega. O segundo projeto 
será a participação do Coral no concer-
to comemorativo pelo transcurso dos 
10 anos de existência da Orquestra de 
Violões da Paraíba (OVPB), sob a batu-
ta do regente Tom k.

O terceiro projeto será a apresen-
tação, prevista para o início do mês de 
junho, da companhia Jazz Orquestra 
da Luther College, dos Estados Unidos, 
sob regência de Tony Gusmam, com a 
participação do maestro Eduardo Nó-
brega. Na oportunidade, também serão 
realizadas oficina e ensaio. “Será a pri-
meira vez que esse grupo dos Estados 
Unidos virá para a Paraíba, por meio de 
contatos com o maestro Eduardo Nóbre-
ga. Antes, essa companhia vinha mais 
para o eixo Rio de Janeiro - São Paulo.  
Além de João Pessoa, a Jazz Orquestra 
da Luther College também se apresen-
tará em Recife e Natal”, disse Mônica 
Nóbrega.     

Grupo participou durante o ano inteiro dos principais eventos do gêreno que ocorreram na capital e está com vagas para os naipes de soprano, contralto, tenor e baixo
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Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
Lima

Rogério Almeida Presidente da Abrajet-PB - rogerioalmeidaturismo@yahoo.com.brArtigo

Chico Buarque do Brasil

O fim de ano chegando e com 
ele as promessas para 2016. São 
desejos, sonhos e perspectivas 
que, por mais simples que sejam, 
podem mudar consideravelmen-
te nossa vida e ir ao encontro da 
nossa essência. Por que então, sai 
ano, entra ano, estes propósitos 
não se transformam em atitude? 

Há muito tempo não 
falava com uma amiga 
que prezo profundamen-
te. Tinha o firme propó-
sito de ligar para saber 
como estava, falar sobre a 
vida.... Porém o propósito 
não se transformava em 
atitude. Até que, para a 
minha felicidade, recebi 
uma ligação dela.

Fiquei surpresa ao 
saber que não estava 
bem, especialmente por 
conta de uma depressão 
profunda, seguida da des-
coberta de que havia se tornado 
diabética. Momento difícil…

Mesmo com essa situação, 
percebi sua voz diferente, es-
perançosa e consciente sobre a 
mudança e o esforço que teria de 
fazer a partir de sua nova realida-
de, para não deixar a peteca cair. 

Ela disse algo que me marcou 
muito: Decidi que vou cuidar de 
mim e rever o que tenho de mais 
valioso: minha essência. É es-
tranho perceber como as prio-

Como prêmio da Comissão Europeia de Turismo por 
ter ganho o Concurso Europa de Jornalismo tive o privilégio 
nestas últimas semanas que antecedem o Natal de ir visitar 
os mercados natalinos da Alemanha.

A primeira cidade que visitei foi Stuttgart. Aqui o Mer-
cado de Natal remonta há mais de 300 anos. Mais de 3, 5 
milhões de pessoas de todos os cantos do mundo procuram 
o verdadeiro espírito do Natal nessa cidade que é capital 
do Estado de Baden Wurttemberg e que possui o mesmo 
número de habitantes de João Pessoa.

Só que aqui tem metrô e transporte público que funcio-
na no horário e o que mais 
me chamou a atenção foi 
um vinhedo na montanha em 
pleno Centro da cidade, lem-
brando a todos que a cidade 
começou com a agricultura e 
ainda hoje depende dela com 
a produção dos melhores 
vinhos brancos do mundo.

Os mercados de Natal 
de Stuttgart se realizam 
anualmente de 25 de no-
vembro a 23 de dezembro e 
as barracas se concentram 
no Centro da cidade na chamada Karlsplatz. Stuttgart 
também é conhecida como a capital do automóvel, pois 
aqui estão as fábricas da Porsche e o famoso Mundo da 
Mercedes- Benz.

Nas tendas iluminadas há séculos se vendem os mais 
cobiçados enfeites de Natal. O frio é intenso mas imediata-
mente me recomendam tomar um vinho quente (gluckwi-
ne) numa caneca que guardo como recomendação e que 
custa 3 euros (14 reais).

O primeiro mercado de Natal foi realizado aqui em 
1692 e ainda hoje existe uma grande disputa para saber 
qual a mais bela e enfeitada barraca 

Nas tendas se encontra de tudo, desde miniaturas em 
caixa de fósforo representando figuras como profissionais 
da cidade até especialidades dos países escandinavos.

O prédio da Prefeitura de Stuttgart com sua imensa tor-
res se transforma num gigante calendário do Advento. Cada 
dia do mês de dezembro uma janela é aberta com a data 
revelando o brasão de um dos 23 bairros da cidade.

Todas as noites são realizados concertos de Natal e tive 

o privilégio de ir conferir uma vigília na Igreja católica da 
rua principal de Stuttgart.

Os mercados são abertos diariamente das 10 da manhã 
às 9 da noite e aos sábados das 11 ás 21 horas.

Passeando entre as mais de 280 barracas sinto no ar 
o aroma de canela e baunilha, de salsicha grelhada e vinho 
quente, enquanto as músicas natalinas invadem as ruas e 
as praças. Lá adiante está um carrossel nostálgico e todo 
iluminado.

Outra novidade é que neste Natal está na moda os 
objetos feitos manualmente, que seja em madeira, tecido ou 

metal.
Depois de Stuttgart 

fui conferir no dia seguinte os 
mercados de Natal de Lu-
dwigsburg.  Com seu imenso 
palácio barroco foi a cidade 
que me chamou a atenção 
com seus arcos iluminados 
com figuras imensas de anjos 
e 175 tendas natalinas.

Frederico I, o antigo rei de 
Wurtemberg e dono do caste-
lo de Ludwigsburg costumava 
marchar com sua corte ao 

longo das barracas brilhantes do mercado de Natal da cida-
de. E a última cidade visitada na Alemanha foi Esslingen. Na 
minha opinião a mais bela cidade medieval da Alemanha e 
permanece hoje como era há mais de 600 anos. 

A cidade ainda preserva a sua muralha medieval e foi 
uma das poucas Alemanha que não foi totalmente destruída 
durante a II Guerra Mundial. Além do Mercado de Natal, 
Esslingen possui também o Mercado Medieval, com os habi-
tantes se vestindo com roupas de época.  Um dos destaques 
é a realização da procissão de tochas em direção a Catedral 
de São Paulo em cujo adro são realizados os concertos de 
Natal.

Outro destaque é a curiosa árvore de Natal que gira 
ao redor do próprio eixo e que só encontrei aqui na Ale-
manha.

Esslingen sem sombra de dúvidas pode ser considera-
da a cidade medieval com o mais popular mercado de Natal.  
E os Mercados de Natal aqui tornam-se num dos mais belos 
de toda a Europa. Maiores informações: www.esslingen.de

Feliz Natal!

Mercados de Natal na Alemanha

Para minha prima Eliane Sinésio de Lima, 
carioca, sambista e apaixonada pela vida.

Deliciei-me com o documentário de Miguel Faria JR. 
sobre o compositor, cantor, escritor Francisco (Chico) 
Buarque de Hollanda. Chico habita nosso imaginário 
desde os anos 1960, quando lançou “A banda”. Daí em 
diante foi uma enfiada de canções que aprendemos 
a cantar, que serviu de tema para nossos romances, 
alegrias, angústias, separações, enfim, tem uma canção 
para cada momento: Chico fala de todos os sentimentos 
humanos, demasiadamente humanos.

Quando canta “Geni e o Zepelim”, quando canta 
“Sinhá”, Chico se coloca no lugar do outro, da mulher 
injustiçada pela sua ingrata comunidade, do escravo 
que é mutilado pelo senhor carrasco. Tudo ele canta 
com profunda compaixão. Coloca-se no lugar do pe-
dreiro que espera a vida toda, como Godot, por aquilo 
que já vem, que já vem, que já vem e não chega nunca. 
E coloca-se também no lugar do trabalhador que cai do 
andaime da construção “atrapalhando o trânsito”... Sua 
ironia é mansa e, por isso mesmo, dói mais. Sua boca até 
ficou levemente marcada com um ricto de ironia.

Coloca-se no lugar da mulher grávida que espera 
seu homem na pedra do porto, com seu único velho 
vestido cada dia mais curto...

Coloca-se no lugar da mulher abandonada. A 
mulher do malandro. Espera-o com açúcar e com afeto. 
Coloca-se no lugar do pai do marginal, no lugar da pros-
tituta, do bandido...

E isso se torna ainda maior porque Chico vem da 
chamada “elite branca” brasileira, tão indiferente à dor 
do outro. Seu pai, um renomado historiador paulista 
carregou a família pela Europa e deu aos filhos uma 
educação primorosa. Chico fala muitas línguas, leu os 
clássicos, os melhores autores brasileiros e portugueses 
e isso lhe deu um grande domínio da língua portuguesa. 
Como é bela a língua portuguesa que emana das can-
ções de Chico Buarque! Senti-me tão orgulhosa de com-
partilhar com ele dessa língua sonora e linda. Como soa 
bem na voz a fadista portuguesa Carminho quando ela 
canta suas canções! E como soa bem, também, na voz de 
Adriana Calcanhoto, de Martinália, de Ney Matogrosso, 
Maria Bethânia, Caetano Veloso, de tantos outros!

Chico da Mangueira, como ele próprio se definiu. 
Paulista, carioca, italiano, parisiense, cidadão do mundo. 
Apaixonado pelo futebol, o dono da bola...

É isso que as almas pequenas não conseguem 
entender, não conseguem aceitar. O Chico amado pelas 
mulheres, pelas jovens, pelas casadas, pelas solteiras, 
pelas avós... Sentem inveja, sentem ciúmes porque nun-
ca chegarão ao patamar onde ele se encontra.

Os rapazes do Leblon não conseguem entender Chi-
co, aquele senhor de 71 anos que defende Dilma e o PT. 
Não entendem que ele conviveu com a ditadura e não a 
quer de volta. Conviveu com a censura, teve suas obras 
censuradas, mutiladas, assumiu pseudônimos para ter 
suas canções liberadas. Quem se lembra do “Julinho da 
Adelaide”? Pois é Chico já foi Julinho da Adelaide...

Ele teve paciência de esperar e cantou: “Vai passar”, 
e também “Não se afobe não, que nada é pra já”...

Miguel Faria Junior já se debruçara sobre a vida e a 
obra de outro grande artista brasileiro: Vinícius de Mo-
raes. Agora, amadurecido e ainda mais amoroso, debru-
ça-se sobre a vida e obra de Chico Buarque de Hollanda, 
o compositor, o escritor de “O irmão alemão”, de Estor-
vo”, de “Gota d’Água”, de “Budapest” e dá tudo de si para 
captar sua simplicidade, sua multiplicidade. Temos um 
documentário que é também o retrato de uma época, de 
um País. Chico é o cronista musical dos “Anos Dourados” 
do Brasil, e Miguel Faria Junior o seu documentarista.

Desejo a todos 
uma feliz experiên-
cia cinematográfi-
ca. Tão inesquecível 
quanto a que tive. 
E não esqueçam 
delevar o lenço. Há 
muitas passagens 
emocionantes no 
filme. Inclusive, 
a voz de Marilia 
Pêra, agora uma 
saudade, narrando 
em off, acrescenta 
emoção e saudade 
à recepção do filme.

Ano novo e a essência do ser
ridades mudam quando se está 
na iminência de perder algo que 
realmente tem valor e que, no meu 
caso, é a autoestima. O ano novo 
será o melhor da minha vida!

Exercitar a intuição é algo es-
sencial. Talvez eu pudesse ajudá-la 
de alguma forma antes. É incrível 
o quanto temos o costume de dar 

valor para o que tem valor somen-
te quando o perdemos. O tempo é 
veloz e talvez seja tarde...

E você, quais são suas expec-
tativas? O que pode começar a 
fazer para tornar seu sonho uma 
realidade, e suas atitudes em algo 
concreto? Cada pessoa tem seu jei-
to de ser e de encarar a vida, seu 
temperamento e, especialmente, a 
forma de sentir-se amada, não é? 

Veja este caso: A esposa re-
clamava que há muito tempo seu 

marido não dizia que a amava, o 
que a chateava profundamente e 
até a fazia pensar que realmente o 
sentimento não existia mais. Ela, 
uma pessoa sensível, tinha neces-
sidade de ouvir palavras de afir-
mação para sentir-se amada. Ele, 
muito prático, pragmático e, como 
já havia dito um dia que a amava, 

não via necessidade al-
guma de dizer isto nova-
mente, já que nada havia 
mudado. Por outro lado, 
sentia-se profundamente 
amado por sua esposa 
porque ela a servia em 
suas necessidades, cuida-
va dele, cozinhava muito 
bem, tratava seus filhos 
da melhor maneira pos-
sível.. Logo, ele se sentia 
amado através de formas 
de servir.

Não sei de que forma 
você se sente amado, po-

rém enquanto não se tratar com 
amor, não será possível transfor-
mar seus propósitos em atitudes 
para o novo ano. Quanto mais 
próximo de sua essência estiver e 
quanto mais consciência tiver do 
seu valor  e de que, sim, ele pode 
se perder em meio à sua história 
de vida por algum motivo  mais 
possibilidades terá de realizar 
seus sonhos, com convicção, força 
e certeza de que merece o me-
lhor!
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PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

A conferência do clima COP 21 discutiu o aquecimento 
global, debatendo soluções para que a temperatura em todo 
o mundo não continue a subir nos próximos anos. Desde a 
metade do século XIX, quando começou a revolução indus-
trial, a temperatura mundial aumentou 1°C e está caminhan-
do para aumentar mais 1°C. O Documento Final da COP 21 foi 
assinado com um acordo para criação de um fundo de R$ 100 
bilhões para limitar o aquecimento a 1,5 ºC a partir de 2020.

Enquanto os chefes de Estado preveem que a situação 
climática pode piorar até o fim do século, no interior parai-
bano os moradores já sentem os efeitos do aquecimento de 
forma muito mais prática, muito embora tenha chovido nos 
últimos dias em todo o Estado, reabastecendo a ansiedade 
dos paraibanos na expectativa de um 2016 mais chuvoso e 
úmido que 2015. Sem os aparelhos de ar-condicionado do 
palácio francês onde as discussões aconteceram, os paraiba-
nos enfrentam uma das piores secas dos últimos cem anos. 
A estiagem fez secar açudes, tornou inviável a agricultura em 
algumas regiões e o cultivo de algumas plantações em outras 
regiões do nosso Nordeste. O semiárido do nosso Estado 
parece nunca ter estado tão árido, num estado de emergência, 
quanto agora quando completamos um ciclo de quase cinco 
anos sem chuvas regulares.

A sabedoria popular dos agricultores dos torrões serta-
nejos da Paraíba nos diz que todo ano de final 5 é temporada 
de seca e a escritura do senso comum se cumpriu nas linhas 
dos pesquisadores. De acordo com a Organização Meteo-
rológica Mundial, 2015 é o ano mais quente da história do 
planeta. Seca no chão e céu no seco. A umidade relativa do 
ar, que deveria ficar entre 40% e 60% para ser considerada 
satisfatória, chegou a 11% em novembro em Patos, no Sertão 
da Paraíba. Os termômetros já atingiram 38°C este ano na 
cidade, de acordo com a Aesa.

Os principais reservatórios paraibanos descem gota a 
gota para as suas reservas técnicas. O Epitácio Pessoa e o 
Complexo Coremas Mãe D’Água estão próximo de chegar na 
marca de um dígito na escala percentual de suas capacidade 
totais. Na região de Campina Grande o racionamento com-
pletou 1 ano e agora acontece durante metade da semana, ou 
seja, estamos metade do ano sem abastecimento.

O grande temor é que a situação hídrica no interior 
provoque um colapso em várias esferas da sociedade, na 
indústria, no comércio, na vida cotidiana. As medidas gover-
namentais estão contornando o problema pontualmente e a 
expectativa para a resolução mais definitiva é a concretização 
da transposição do Rio São Francisco.

Apesar da transposição estar com 81% das suas obras 
concluídos, a Bacia Hidrográfica está operando atualmente 
com pouco mais de 4% da capacidade total do rio, em função 
da seca que atinge o manancial em quase todas as cidades por 
onde ele passa. O estudo do projeto da transposição realizado 
pelo Ministério da Integração Nacional aponta que a água 
do rio abastecerá os Estados como a Paraíba sem problemas 
para o Velho Chico, mas na atual situação os especialistas 
argumentam que a água, depois de transposta, deverá ser 
usada estritamente para consumo humano, sem atender à 
indústria ou à irrigação da agricultura. Conforme o presidente 
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Anival-
do Miranda: “A transposição do São Francisco pode significar 
tirar sangue de um paciente doente para colocar em outro 
paciente enfermo”.
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Morre Ellsworth Kelly, o último 
individualista da arte americana

Clima em destaque

 

Ivete Sangalo lança clipe e ultrapassa 
1 milhão de visualizações em 24 horas

Ivete Sangalo lançou, na última segunda-feira (21), exclusivamente no 
Facebook, o videoclipe da sua nova música “O Farol”. De forma única no Brasil, o 
clipe foi criado inteiramente em 360 graus. Este formato foi lançado no Facebook 
globalmente há cerca de três meses e faz com que as pessoas mergulhem no 
conteúdo que estão assistindo, ao permitir olhar em volta, escolher a partir 
de qual ângulo querem ver e sentir como se estivessem no local. O sucesso foi 
certeiro, em menos de 24 horas, o vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações.

Com o objetivo de levar uma experiência completamente nova, o 
lançamento da música trará ainda nas próximas semanas conteúdo exclusivo 
para as páginas oficiais da cantora no Facebook e no Instagram, com momentos 
inéditos de bastidores e brincadeiras com os fãs. Ivete Sangalo se apresenta no 
Fest Verão Paraíba Dez + 1, no dia 10 de janeiro, e “O Farol” está confirmada para 
o setlist. Para o público, ela enviou um convite espececial

Música

Rafael Melo
Jornalista

Antonio Gonçalves Filho
Agência Estado

A morte do pintor Ellsworth Kelly, aos 
92 anos, no último domingo, 27, em sua 
casa em Spencertown, Nova York, repre-
senta para o mundo da cultura o desapa-
recimento do último grande individualista 
da arte norte-americana. Conhecido por 
suas telas de formato irregular e cores bri-
lhantes, Kelly já foi classificado entre mini-
malistas e associado à pintura hard edge, 
mas sempre rejeitou tal filiação.

A poética de Kelly, marcadamente 
pessoal, tem certa proximidade com os 
citados movimentos, além de incorporar 
elementos do color field, que, entre os anos 
1940 e 1950, buscou uma síntese entre o 
modernismo europeu e o expressionis-
mo abstrato americano, vigente nos anos 
1950 - Kelly retornou aos EUA justamente 
em 1954, incentivado pela leitura de uma 
crítica positiva a uma exposição de Ad Rei-
nhardt, com o qual dividia certa afinidade, 
sentindo que sua pintura se relacionava 
com a dele.

No entanto, a afinidade com a obra de 
Reinhardt ou Kenneth Noland não permi-
te a classificação de Kelly nem como um 
expressionista abstrato nem como pintor 
minimalista. Vale lembrar que a relação 
de Ellsworth Kelly com as cores passa por 
uma experiência pessoal que associa va-
riações cromáticas a manifestações da na-
tureza. Solitário, o artista passou a infância 
e a adolescência observando pássaros por 
influência da avó paterna, que o introduziu 

no mundo da ornitologia quando o garo-
to tinha apenas 8 anos.

A crítica norte-americana já apon-
tou, por exemplo, a relação entre pinturas 
como Three Panels: Red, Yellow, Blue, de 
1963, e os passarinhos com penas de três 
cores que ele via quando criança. Em ou-
tros casos, de pinturas marcadas por uma 
escala tonal ambígua, há quem lembre 
da experiência militar de Kelly na última 
guerra mundial, quando serviu numa uni-
dade especializada em camuflagem (cha-
mada ‘Exército Fantasma’, que atuou na 
Europa entre 1943 e o fim do conflito).

Devem ter sido, com certeza, experi-
ências marcantes, mas o diálogo com ar-
tistas como Agnes Martin, Jasper Johns e 
Barnett Newman, seus vizinhos de ateliê 
em Nova York, foram certamente decisi-
vos pelo modo espartano com que esses 

amigos encaravam a arte. Atuante em 
plena ebulição do expressionismo abs-
trato americano, nos anos 1950, Kelly 
logo concluiu que esse não seria o seu 
caminho. Não queria produzir uma arte 
tão subjetiva e tinha aversão ao culto à 
personalidade.

Depressivo, Kelly viveu em Paris e, 
inicialmente, foi marcado pela arte roma-
nesca e bizantina, sendo atraído também 
pelo surrealismo e o neoplasticismo de 
Mondrian. Em certo sentido, o sentido de 
organização formal de suas telas é mon-
drianesco e a ordem cromática incorpora 
as cores vivas de Matisse, a quem adorava 
- ele foi curador de uma exposição de de-
senhos do pintor francês em Massachu-
setts, no ano passado. Os anos de peregri-
nação de Kelly por territórios europeus 
são também os da formação de seu olhar 
como pintor, ao visitar os ateliês de Bran-
cusi, Giacometti e Vantongerloo.

Nos anos 1960 apareceram suas 
primeiras telas de formato irregular, 
rompendo com o suporte retangular. 
Ao explorar a percepção de um outro 
olhar para a paisagem urbana, foi leva-
do a criar novos padrões, deixando de 
lado a representação para fazer da tela 
o próprio objeto da pintura. Casado com 
o fotógrafo Jack Shear, que dirige a fun-
dação com o nome de Ellsworth Kelly, o 
pintor, nascido em 31 de maio de 1923, 
em Newburgh, viveu 31 anos com o 
companheiro em Spencertown. Suas te-
las alcançaram US$ 5 milhões em leilões 
recentes.

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.

Kelly morreu no último domingo (27)
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Diversidade

Tive a satisfação, na minha posse 
no IHGP, de rever o amigo inglês 
William (Eddie) Edmundson, 
outro apaixonado por história 
ferroviária, a quem conheci 
quando de passagem por Cam-
pina, quando ele era diretor de 
estudos no Conselho Britânico 

no Recife. À época, fiquei fascinado por seu 
catálogo de foto de locomotivas e, a partir 
daí, desenvolvemos uma amizade com hiatos 
grandes, pois o homem, que morava no Reci-
fe, se mudou para o Chile. Lá, como pesquisa-
dor incansável das aventuras de seus patrí-
cios pelo mundo, Eddie produziu duas obras: 
A historyofthe British presence in Chile e The 
Nitrate King: a biographyof ‘Colonel’ John 
Thomas North. E, agora, encontro um Eddie 
paraibano. E o que ele nos dá? Num livro 
maior, chamado A história da caça de baleias 
no Brasil(Editora DISAL, 2014), ele, junto com 
Ian Hart, relata a peripécia dos investimentos 
estrangeiros no Brasil, no negócio, hoje, para 
nós, abominável, da caça às baleias. Aí se en-
contram quatro capítulos sobre a exploração 
dessa caça sob a gestão ‘holandesa’ e, depois, 
japonesa, nas águas paraibanas.

O livro é bem construído, seguindo uma 
cronologia dos grupos de investimentos neste 
tipo de negócio, enquadrando o Brasil no ce-
nário e particularizando o caso paraibano em 
excelentes quatro capítulos. Bem ilustrado, o 
livro também traz contribuição à história das 
navegações de serviços e dos grupos estran-
geiros que investiram no Brasil, alguns destes 
diversificando seu capital até em usinas e 
exportação de açúcar. 

Quem que vai à Costinha, Lucena, pela 
balsa e não nota as ruinas da charqueada 
baleeira, logo ali, onde aporta a balsa? Pode 
não se aperceber, de imediato, porque o que 
está lá são os restos de um Baleia Park, última 
tentativa de utilizar, de ressignificar, um lugar 
de matanças, num parque de diversões, no 
começo deste milênio. A indústria da caça 
da baleia para a refinaria de óleo e de sua 
subsequente transformação em charque, na 
praia de Costinha, durou, segundo os autores, 
de 1913 a 1985, predominando, por mais 
tempo, a extração do óleo. A carne, parece, só 
passaria a ser comercializada na década de 
1950.

Tendo como subtítulo ‘de peixe real a 
iguaria japonesa’, o livro mostra que a caça, 
durante muito tempo, não passava da Bahia, 
mas uma firma criada por um holandês 
(nascido no Recife) e comerciantes portugue-

FOTO: Divulgação

Funesc inscreve para oficinas do projeto Teatro nas Férias
A Fundação Espaço Cultural da Pa-

raíba (Funesc) abre inscrições para duas 
turmas do projeto Teatro nas Férias. A 
oficina destinada a crianças será minis-
trada por Cely Farias, às terças e quin-
tas-feiras, das 14h às 16h. Para adultos, 
o curso terá como ministrante Bertrand 
Araújo, às terças e quintas-feiras, das 
19h às 21h. As inscrições custam R$ 60 
para cada turma. 

Os interessados têm até 12 de ja-
neiro para efetuar a inscrição. As matrí-
culas devem ser feitas presencialmente 
junto à Diretoria de Desenvolvimento 
Artístico e Cultural (DDAC), do Espaço 
Cultural José Lins do Rego, em Tam-
bauzinho, das 13h às 16h, de segunda a 
sexta-feira, informações: 3211-6225. As 
aulas acontecem de 12 a 28 de janeiro, 
no Espaço Cultural José Lins do Rego, em 
João Pessoa. 

Cely Farias
Atriz e diretora de teatro, tendo 

iniciado sua carreira no ano de 2000. 
Formada em Educação Artística com 
habilitação em Artes Cênicas e espe-
cialista em Representação Teatral pela 
UFPB, é atualmente mestranda em 
Artes Cênicas pela UFRN. É uma das 
fundadoras do Grupo Graxa de Teatro, 

Capa da obra de William Edmundson 
(lado) e a caça à baleia (detalhe) 
desenvolvida até os dias de hoje 
pelos japoneses

Pesquisa histórica
Josemir Camilo
Especial para A União

ses, no século XIX que, depois, modificada e 
assumida pelo ‘holandês’ Von Söhsten(casado 
com uma paraibana), se passou do comércio 
e navegação, para os negócios da baleia e seu 
óleo, nas primeiras décadas do século XX. 
Ironia do destino, sua esposa e filho mor-
reram num naufrágio. Viúvo, Von Söhsten, 
casou-se com uma potiguar e abriu negócios 
de navegação e óleo de baleia, também em 
Natal. Depois, investiria em Alagoas, cobrin-
do, assim, quatro Estados, nos negócios que 
iam de baleia a açúcar.  

A princípio, seu navio-refinaria ficava 
aportado ao largo de Cabedelo. Só com o 

tempo, desmontou a fábrica do navio e trouxe 
para Costinha. Uma vez montada a charquea-
da e extração de óleo e, depois, a fabricação 
de farinha de ossos e carne, com exportação 
de barbatanas para a Europa, o empreendi-
mento chegou a (se) beneficiar cerca de 400 
trabalhadores locais. Quando o ‘holandês’ 
ficou prejudicado pelo preço do açúcar, com a 
crise da bolsa de Nova York, já que era grande 
exportador, a empresa ficou nas mãos dos 
consócios, portugueses e brasileiros.

Foi no governo de JK(em 1957) que os 
japoneses assumiram Costinha, buscando 
diversificar e aprimorar a produção, mas 

com conflitos jurídicos e administrativos 
com o governo, além de críticas na imprensa, 
como contrabandistas de lagostas e atuns. 
Por outro lado, o governo federal, ao apoiar 
o empreendimento japonês em Costinha 
tinha duas metas, a de desenvolvimento e 
emprego, bem como o de propiciar a carne 
mais barata, a da baleia, para consumo do 
nordestino. 

Desde a década de 1930 que pressões 
para acabar com a caça às baleias foram a 
tônica da política internacional, mas não 
quanto ao cetáceo, no geral, e sim a espécies 
em vias de extinção. O Brasil se recusou a 
assinar estas campanhas internacionais, 
começada logo após a segunda guerra, o que 
terminou sendo descredenciado, no início do 
governo militar, pelos órgãos internacionais 
de combate à caça das baleias. Só, na década 
seguinte, o Brasil retornaria ao conselho in-
ternacional, proibindo a caça em 1979, mas, 
de fato, só em 1985. Fechado o abatedouro 
de baleias em Costinha, e com a ECO-92, a 
comunidade recebeu um projeto que durou 
apenas três anos. Em 2000, foi criado o par-
que temático Baleia Magik Park, que fechou 
suas portas em 2005.

Eis a leitura deste importante livro dos 
ingleses William Edmundson e Ian Hart, 
neste começo de verão, pelo que estão de 
parabéns.

n Teatro nas Férias na Funesc

n Oficina para crianças - ministrante Cely Farias

n Período: 12 a 28 de janeiro de 2016 

n Dias: terças e quintas, das 14h às 16h

n Oficina para adultos - ministrante: Bertrand 

Araújo

n período: 12 a 28 de janeiro de 2016

n Dias: terças e quintas, das 19h às 21h

n Inscrições: até 12 de janeiro

n Local de inscrição: Diretoria de Desenvolvimento 

Artístico e Cultural (DDAC), das 13h às 16h

n Informações: 3211-6225

n Taxa de inscrição: R$ 60 (cada curso)

n Vagas: 15 para cada oficina

Serviço

Livro aborda prática da caça às baleias em Costinha

onde participou de dezenas de montagens 
entre espetáculos adultos, infantis e per-
formances diversas, a exemplo de Dejà Vu, 
Entre 4 Paredes, A Princesa Luzia o Urso de 
um Olho Só, Olga, entre outros. Atualmente 
é diretora de artes cênicas da TV UFPB e 
atua também na área de cinema.

Bertrand Araújo Sousa
Graduando em Teatro pela Universida-

de Federal da Paraíba. Iniciou a carreira em 
2003, no elenco da Paixão de Cristo, dirigida 
por Roberto Cartaxo, após a Paixão partici-
pou da montagem de Camila Becker dirigida 
também por Roberto Cartaxo. Foi um dos 

fundadores do grupo Graxa de Teatro 
com o espetáculo “Dejá vu”. Participou de 
vários espetáculos como ator. No cinema 
participou dos curtas “Nublado” (2012 – 
Dir. João Paulo Palitot), “A Última Oração” 
(2012 – Dir. Marcelo Quixaba), “Sal” (2014 
– Dir. Saulo Portokalos e Bruno Vinel-
li), “Santa Rosa” (2014 – Dir. João Paulo 
Palitot) pelo qual já recebeu três prêmios 
de melhor ator. Atualmente dirige per-
formance de vários atores paraibano e é 
preparador de elenco no cinema. 
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Ministério quer visita a 
100% dos imóveis durante o 
combate ao Aedes aegypti

El Niño 
Fenômeno responsável pela seca perderá força em 2016

Foto: Reprodução/Internet

Marieta Cazarré 
Da Agência Brasil

Em 2016, o fenômeno 
El Niño deve sofrer um en-
fraquecimento gradativo até 
meados de abril ou maio, dis-
se o meteorologista-chefe da 
Previsão do Tempo do Insti-
tuto Nacional de Meteorolo-
gia, Luiz Cavalcanti. 

O fenômeno, que provo-
ca flutuações no clima devido 
ao aumento da temperatura 
das águas do Oceano Pacífico, 
foi o responsável pelo exces-
so de chuvas na região Sul, 
pela seca na região Nordeste 
e em parte da região Norte, 
em 2015.

“Ainda teremos o El Niño 
atuando durante o primeiro 
semestre de 2016, mas seu 
enfraquecimento trará refle-
xos na organização do clima”, 
disse Cavalcanti. A previsão é 
que, com o fim do El Niño, o 
Sul não deverá ter tantas chu-
vas em 2016. No Centro-Oeste, 
as chuvas não devem tardar 
tanto, diminuindo a ocorrên-
cia de incêndios.

Entre os principais 
acontecimentos climáticos 
de 2015 no Brasil, o meteo-
rologista citou as chuvas no 

Sul e Centro-Oeste, a seca no 
Nordeste (que dura 4 anos) e 
a seca no Sudeste, no começo 
do ano, que resultou em pro-
blemas de abastecimento de 
água em São Paulo. “Foi um 
ano muito quente no Brasil”, 
concluiu Cavalcanti.

Virada do ano
Para a passagem do Ano 

Novo, o meteorologista prevê 
que São Paulo deve ter pan-
cadas de chuvas isoladas no 
final da tarde, com tempera-
tura mínima de 18° e máxima 
de 26°. No Rio de Janeiro, a 
temperatura ficará entre 25° 
e 38° e há possibilidade de 
chuvas isoladas, fracas e pas-
sageiras, no final da tarde. 
Porto Alegre deve ter panca-
das de chuva durante a noite 
e a temperatura ficará entre 
24° e 30°.

Em Natal, há possibili-
dade de chuvas fracas e pas-
sageiras e temperatura entre 
25° e 30°. Em Manaus, onde 
a mínima ficará entre 26° e 
34°, não há previsão de chu-
va para a virada do ano. Em 
Brasília, há possibilidade de 
pancadas de chuva no final 
da tarde e a temperatura vai 
variar entre 20° e 26°. Seca no Semiárido nordestino será menos acentuada em meses do ano que vem, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia

 

Buscando soluções para o desafio 
do abastecimento de água domiciliar 
nas comunidades rurais do Amazonas, o 
Instituto Mamirauá desenvolveu, testou 
e aplicou um sistema de bombeamento 
e abastecimento do recurso, movido a 
energia solar fotovoltaica. Nas comuni-
dades das reservas de desenvolvimento 
sustentável (RDSs) Mamirauá e Amanã, 
a tecnologia apresentou bons resulta-
dos e está pronta para ser reaplicada em 
outras regiões.

A Amazônia possui a mais extensa 
rede hidrográfica do mundo, e 63% des-
sa bacia está situada em território bra-
sileiro. Apesar da abundância de água, 
grande parte da população da região 
Norte do País ainda não tem acesso à 
água de qualidade para o consumo. No 
Amazonas, dos 62 municípios, apenas 17 
apresentam condições satisfatórias de 
oferta para a população, de acordo com 
a Agência Nacional das Águas (ANA).

A coordenadora do Programa Qua-
lidade de Vida do Instituto Mamirauá, 
Dávila Corrêa, ressalta que o sistema de 
abastecimento com energia solar tem sido 
trabalhado há 15 anos, em ações de pes-
quisa e extensão do instituto, que atua 
como unidade de pesquisa do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). 
O projeto venceu o Prêmio Finep de Ino-
vação 2012, na categoria Tecnologia Social.

“A proposta foi desenvolver um sis-
tema adequado à realidade local, e que 
pudesse promover melhores condições 
de saúde comunitária, com impacto di-
reto na melhoria da saúde e do bem-es-
tar da população”, afirma Dávila.

Ao menos mil crianças, menores 
de 5 anos, morrem no mundo todos os 
dias, em função do uso de água impró-
pria para o consumo. Os dados foram 
divulgados neste ano, em relatório con-

junto da Organização Mundial da Saú-
de (OMS) e do Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef), que discorre 
sobre o progresso do saneamento e do 
uso da água potável, com base nos Ob-
jetivos de Desenvolvimento do Milênio, 
e demonstra a urgência na aplicação de 
alternativas que melhorem esses índices.

“O primeiro diagnóstico socioepi-
demiológico realizado na Reserva Ma-
mirauá identificou precárias condições 
sanitárias, que se manifestavam em 
casos de verminoses que ocasionavam 
anemia, desnutrição, desidratação e, em 
alguns casos, até a morte de crianças”, 
conta Dávila.

Ao longo dos anos, a equipe do Ins-
tituto aprofundou os estudos sobre o 
tema e desenvolveu um sistema viável, 
adaptado ao ambiente de várzea, que 
anualmente passa por variações sazo-
nais em função do ciclo dos rios. Atual-
mente, 16 comunidades ribeirinhas das 
duas reservas gerenciam o sistema, que 
beneficia cerca de 1.500 pessoas, que fa-
zem uso de água filtrada ou pré-filtrada 
nas suas atividades diárias.

Tânia Maria Souza da Silva, mora-
dora da Comunidade São Raimundo do 
Jarauá, comenta os efeitos do sistema 
na saúde dos filhos, após a sua implan-
tação. “Meus filhos pegaram hepatite 
devido à água. Depois que chegou a 
água nas torneiras, ela é filtrada, clora-
da, cuidada. E a criança já toma banho 
em casa e, por mais que beba aquela 
água, já não faz mal”.

Um artigo liderado por 
duas pesquisadoras brasilei-
ras foi recentemente citado 
entre os dez trabalhos mais 
relevantes para o avanço no 
conhecimento das doenças 
da tireoide da última década. 
O trabalho desenvolvido por 
Simone Wajner e Ana Luiza 
Maia, do Serviço de Endocri-
nologia do Hospital de Clíni-
cas de Porto Alegre (HCPA), 
foi destacado na edição de 
novembro da revista científi-
ca Nature Endocrinology.

O estudo, que foi pu-
blicado em 2011 no Jour-
nal of Clinical Investigation, 
demonstrou, pela primeira 
vez, que o estresse oxidati-
vo é o fator determinante na 
diminuição dos níveis dos 
hormônios tireoidianos em 
pacientes gravemente enfer-
mos. O trabalho teve apoio 
do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq/MCTI). 
“A compreensão dos meca-
nismos causadores da doen-
ça é essencial, porque abre 
novas frentes para o trata-
mento e consequentemente 
para a melhoria na sobrevida 
dos pacientes que apresen-
tam essa enfermidade”, diz 
a professora Ana Luiza Maia. 
Ela ressalta que, apesar de 
a doença ser conhecida há 
décadas, não se sabia o que 
exatamente causava essa al-
teração.

Os hormônios tireoidia-
nos são fundamentais para 
o perfeito funcionamento de 
todos os órgãos e sistemas 
do nosso organismo. 

Em um número signi-
ficativo de pacientes grave-
mente enfermos, internados 
em unidades de terapia in-
tensiva (UTIs), ocorre uma 
diminuição nos níveis dos 
hormônios da tireoide circu-
lantes, uma enfermidade co-
nhecida como “síndrome do 

T3 baixo”.  Essa alteração está 
associada com um aumento 
importante da mortalidade 
desses indivíduos. Pensando 
nisso, os pesquisadores do 
Serviço de Endocrinologia 
do HCPA, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), vêm investigando 
sistematicamente o tema nos 
últimos anos.

Apoio
Ana Luiza afirma que 

o apoio do CNPq foi funda-
mental para a realização do 
estudo. “Além de o trabalho 
de pesquisa propriamen-
te dito ter sido financiado 
através do Edital Univer-
sal, o aporte de bolsas aos 
pesquisadores também é 
de extrema importância”, 
observou. “A coordenado-
ra do projeto é bolsista de 
Produtividade em Pesqui-
sa, além dos alunos de ini-
ciação científica que parti-
ciparam.”

Tecnologia será repassada 
a outras regiões do Brasil 

ABAStECIMENto D´ÁGUA

Amanda Lelis
 Ascom do Instituto Mamirauá

Instituto Mamirauá 
testou com sucesso 
sistema movido a 
energia solar fotovoltaica

Revista destaca pesquisa do  
País sobre doença da tireoide

Entidade não precisa se filiar 
à UNE para emitir a carteira

Ascom do MCTI

Beatriz Bulla 
Agência Estado

O ministro Dias Toffoli, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), concedeu uma liminar 
(decisão provisória) para deso-
brigar as entidades de ensino a 
se filiarem a associações como 
a União Nacional dos Estudan-
tes (UNE) e a União Brasileira 
dos Estudantes Secundaristas 
(Ubes) para emitir carteiras de 
identificação de estudantes, 
capazes a gerar o benefício 
da meia-entrada em cinemas, 

teatros, shows e diversos even-
tos culturais. De acordo com o 
ministro, a exigência legal da 
filiação das entidades às asso-
ciações nacionais caracteriza 
uma “ingerência estatal na au-
tonomia das associações”.

“Se há problemas na expe-
dição das carteiras estudantis e 
na fiscalização desse processo, 
são os meios de fiscalização 
que devem ser aprimorados, ao 
invés de ser suprimida uma ati-
vidade ou limitado o âmbito de 
atuação das associações”, escre-
veu o ministro. A Lei 12.933, de 

dezembro de 2013, estabelece 
que a carteira de identificação 
estudantil é emitida pela UNE, 
pela UBES e pela Associação 
Nacional de Pós-Graduandos 
(ANPG) e por entidades esta-
duais, municipais e diretórios 
acadêmicos filiados às asso-
ciações. A lei foi questionada 
no Supremo pelo PPS, com 
argumento de que há viola-
ção ao princípio da liberdade 
de associação. “Impõe-se o 
reconhecimento de qualquer 
entidade estudantil como ple-
namente legitimada.

Foto: Reprodução/Internet
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Combate ao aedes aeGypti nas residênCias

Ciclo de visitas começa em janeiro
Ministério repassou a 
proposta em teleconferência 
à Secretaria de Saúde

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) vem partici-
pando de web conferências 
promovidas pelo Ministério 
da Saúde com os estados bra-
sileiros  para alinhar as ações 
de mobilização e combate ao 
mosquito Aedes aegypti, que 
transmite o vírus da dengue, 
chikungunya e zika, no pe-
ríodo de dezembro de 2015 
a junho de 2016. Na tarde da 
última segunda-feira (28), 
as web conferências foram 
realizadas nos estados de 
Pernambuco, Paraíba e Bah-
ia. Durante todo o dia dessa 
terça-feira (29), foram no 
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Sergipe e 
Alagoas. Participam dos en-
contros, os integrantes das 
salas estaduais de situação e 
os representantes das SES.

A proposta central do 
Ministério da Saúde é que 
100% dos imóveis do País se-
jam visitados, com o objetivo 
de eliminar todos os focos do 
vetor, até o dia 31 de janei-
ro de 2016. As visitas acon-
tecerão em quatro ciclos: o 
primeiro será do dia 1º a 31 

de janeiro; o segundo, do dia 
1º a 28 de fevereiro; o tercei-
ro acontecerá nos meses de 
março e abril e o quarto nos 
meses de maio e junho.

“Para auxiliar os muni-
cípios nas ações de comba-
te ao Aedes, a Secretaria de 
Estado da Saúde vai contar 
com apoio do Exército Bra-
sileiro, Corpo de Bombeiros 
e funcionários do Ministério 
da Saúde, que, atualmente 
estão à disposição das 12 
Gerências Regionais de Saú-
de. É uma verdadeira guerra 
contra o mosquito e aqui na 
Paraíba não daremos trégua 
a ele”, explicou a gerente exe-
cutiva de Vigilância em Saúde 
da SES, Renata Nóbrega.

Durante as exibições, téc-
nicos do Ministério da Saúde 
explicam as funções das Salas 
Nacional, Estaduais e Munici-
pais de Situação ou de Crise, 
local onde está concentrado 
o comando das ações de com-
bate ao mosquito; da impor-
tância da atenção básica e da 
participação da sociedade no 
combate ao Aedes e orienta-
ções gerais para atuação em 
campo. A realização das web 
conferências está prevista no 
Plano Nacional de Enfrenta-
mento à Microcefalia, lançado 
neste mês de dezembro.

Cabedelo vai pagar 
servidores hoje

A Prefeitura Municipal de Cabe-
delo (PMC) paga, a partir desta quar-
ta-feira (30), o salário referente ao 
mês de dezembro. Começam a receber 
os proventos, os servidores ativos e 
inativos, assim como os comissiona-
dos. Na quinta-feira (31), é a vez dos 
servidores contratados receberem o 
pagamento, que ficará sob a respon-
sabilidade da Caixa Econômica Federal 
e do Banco do Brasil. Com o pagamen-
to sendo efetivado nos dias 30 e 31, a 
PMC confirma o compromisso de pagar 
os servidores sempre dentro do mês 
trabalhado, apesar da crise econômi-
ca pela qual atravessa o País. 

iesp inscreve 
para o vestibular

O Instituto de Educação Superior 
da Paraíba (Iesp) inscreve candidatos 
para o vestibular  2016.1. As inscri-
ções podem ser feitas pela internet 
(www.iesp.edu.br ) e em sua sede. O 
valor da inscrição é R$ 30.  Mais infor-
mações pelo telefone 2106-3800. São 
vagas para Arquitetura e Urbanismo,  
Engenharia de Produção, Educação 
Física, Administração, Ciências Contá-
beis, Publicidade e Propaganda, Direito, 
Enfermagem,  Sistemas de Informação, 
Engenharia Civil, Nutrição, Odontologia. 
E, ainda, Gestão Financeira, Gestão Co-
mercial,  Estética e Cosmética, Produção 
Publicitária, Sistemas para Internet e 
Designe de Interiores.

ne receberá 139 
rádios e 10 tVs

A região brasileira que vai re-
ceber o maior número de concessões 
de frequência modulada (FM) e Tvs 
educativas, até o fim do próximo ano, 
será a Nordeste. O Plano Nacional 
de Outorgas (PNO) de Radiodifusão 
Educativa 2015-2016 prevê 139 
novas rádios e 10 Tvs educativas 
para a região. Bahia (37), Ceará (33) 
e Pernambuco (19) vão contar com o 
maior número de emissoras. Ao todo, 
o plano vai beneficiar 375 localidades 
de todo o País com emissoras de rádio 
e Tvs. A região Sudeste é a segunda 
mais beneficiada no plano, com a pre-
visão de 108 FMs e cinco Tvs .

Universidade ajuda 
crianças no Ceará

Cerca de 1.250 crianças e 800 
famílias são beneficiadas pelo aten-
dimento oferecido pelo Instituto da 
Primeira Infância (Iprede), projeto de 
extensão da Universidade Federal 
do Ceará (UFC). Para ser atendida na 
instituição, a criança deve enquadrar-
se no perfil de desnutrição, abaixo do 
peso adequado, apresentar obesi-
dade ou ter algum tipo de distúrbio 
psicossocial. É necessário pertencer 
a família de baixa renda. Elas recebem 
atendimento quanto às necessidades 
nutricionais e as famílias recebem 
atenção psicossocial. Diagnosticada 
com desnutrição aos dois anos, Alexia 
Laila, hoje com cinco, foi encaminhada 
ao Iprede por uma amiga da família. 

motörhead perde 
Lemmy Kilmister

O vocalista e baixista do Mo-
törhead, Lemmy Kilmister, morreu 
nessa segunda-feira, 28, aos 70 anos. 
Ele fez aniversário no último dia 24 de 
dezembro. De acordo com comunica-
do emitido pela banda, Kilmister foi 
vítima de um câncer “extremamente 
agressivo”. A notícia da morte foi 
confirmada por Ozzy Osbourne no 
Facebook. “Perdi hoje um dos meus 
melhores amigos, Lemmy”, escreveu 
o líder do Black Sabbath. “Ele era um 
guerreiro e uma lenda. Eu vou te en-
contrar do outro lado”, disse.

Bruno coordenou ações de combate ao mosquito da dengue nas dependências do Clementino Fraga

Foto: Reprodução/Internet

O Complexo de Pediatria Ar-
linda Marques, que integra a rede 
hospitalar do Estado, vai realizar 
ações permanentes de comba-
te ao mosquito Aedes aegypti, 
que transmite a dengue, zika e 
chikungunya. As ações tiveram 
início na última quarta-feira  (23) 
e foram coordenadas pelo dire-
tor-geral da unidade de saúde, 
Bruno Leandro de Souza.

No primeiro dia de traba-
lho, Bruno Leandro de Souza, ao 
lado do diretor técnico Fabiano 
de Alexandria, de funcionários 
dos setores de Manutenção, Hi-
gienização e de uma equipe de 
enfermeiros, visitou todas as de-
pendências internas e externas 
do hospital onde conversou com 
familiares de pacientes e funcio-
nários sobre as ações de combate 
e prevenção à dengue e os cuida-
dos que todos devem tomar para 
evitar a proliferação do mosquito 
dentro do ambiente hospitalar. 
“A partir de agora essas ações se-
rão realizadas permanentemen-
te sempre às quartas-feiras”, ga-
rantiu o diretor. Além da entrega 
de material educativo às pessoas, 
Bruno Leandro de Souza e Fa-

biano Alexandria procuraram 
identificar focos de reprodução 
do mosquito Aedes aegypti para 
que todas as providências fossem 
tomadas com o objetivo de aca-
bar com os criadouros.  “Acredi-
to que essas ações não devem se 
restringir apenas aqui no hospi-
tal, pelo contrário, esses funcio-
nários e familiares dos pacien-
tes devem realizar esse mesmo 
trabalho em suas casas, em suas 
ruas e na comunidade  onde mo-
ram para que juntos possamos 
acabar  o mosquito da dengue  e 
assim evitar o aparecimento de 
doenças causadas por ele”, disse  
Fabiano de Alexandria.

O diretor-geral do Arlinda 
Marques explicou que essas ações 
fazem parte do Plano de Comba-
te ao Aedes aegypti   apresentado 
recentemente pelo governador 
Ricardo Coutinho.  O plano tem 
o objetivo de traçar estratégias 
de prevenção e de combate ao 
mosquito transmissor da dengue, 
febre chikungunya e zika vírus, 
além de oportunizar assistência 
adequada às gestantes e crianças. 
O plano é uma das ações previstas 
a partir do Decreto de Situação de 
Emergência (nº 36.426), publicado 
no último dia 5 de dezembro, no 
Diário Oficial do Estado, em de-

corrência da incidência anormal 
de casos de microcefalia na Pa-
raíba e também logo após o Mi-
nistério da Saúde ter decretado 
estado de emergência no Brasil, 
devido à ocorrência do aumento 
do número de casos suspeitos de 
microcefalia. 

Clementino implanta plano 
O Complexo de Doenças In-

fectocontagiosas  Clementino Fra-
ga e que também integra a rede 
hospitalar do  Estado implantou o 
seu próprio Plano de Contingên-
cia para o Programa de Controle 
da dengue, chikungunya e zika.

Elaborado e implantado des-
de 2011 pelo chefe do Núcleo 
de Ações Estratégicas, Francisco 
Morais  e pela  diretora-geral do 
hospital, Adriana  Teixeira, o do-
cumento é um conjunto de ações 
preventivas e educativas desti-
nadas a evitar ou minimizar a 
proliferação do mosquito Aedes 
aegypti , transmissor da dengue, 
chikungunya e zika. O objetivo 
principal do plano é fomentar e 
implementar iniciativas que pro-
movam as ações de prevenção e 
promoção à saúde, absorção de 
informações (conhecimentos) que 
possibilitem a mudança de com-
portamento, atitudes e práticas, 

estimulando a população em ge-
ral a contribuir com a redução do 
Índice de Infestação Predial – IIP 
do mosquito transmissor da den-
gue  e zika e  consequentemen-
te diminuir a incidência dessas  
doenças   no Clementino Fraga e 
no seu entorno. 

O plano contem uma série 
de ações de caráter educativo e 
preventivo como: Veiculação de 
vídeos educativos nas recepções 
abordando as formas de preven-
ção e eliminação do mosquito Ae-
des aegypti; Elaboração e afixação 
de cartazes e folders para distri-
buir com a população em geral; 
Realização de palestras educativas/
informativas para os colaborado-
res, pacientes e acompanhantes;  
Orientar aos servidores, pacientes, 
acompanhantes e fornecedores 
para que acabem com os focos de 
água parada e colaborem, permi-
tindo a entrada dos agentes em 
suas casas. Semana passada o Hos-
pital Clementino Fraga participou 
da “Quarta-feira da Faxina”. Sob a 
coordenação de Adriana Teixeira e 
Francisco Morais, foram realizadas 
ações preventivas com inspeções 
técnicas e de  busca aos focos do 
mosquito  Aedes aegypti e educa-
tivas junto aos pacientes, acompa-
nhantes e funcionários.

Hospital Arlinda Marques realiza ações permanentes
Paulo Cosme
Especial para A União

O pesquisador do Núcleo 
de Bioprospecção e Conserva-
ção da Caatinga, rede articu-
lada pelo Instituto Nacional do 
Semiárido (Insa/MCTI), Alexan-
dre Gomes, afirma que óleos 
essenciais de Commiphora lep-
tophloeos, nome científico da 
umburana, ajudaram a comba-
ter o mosquito Aedes aegypti.

O próximo passo é isolar os 
compostos presentes no óleo 
e testá-los separadamente. “A 

proposta é desenvolver um 
biopesticida com compostos de 
plantas da Caatinga que possa 
contribuir para amenizar um 
problema tão urgente hoje na 
sociedade brasileira”, afirmou 
o pesquisador. Ele ressalta que 
o uso indiscriminado pode fa-
vorecer a resistência dos mos-
quitos aos inseticidas.

Os estudos também con-
cluíram que a ação de óleos es-
senciais de Eugenia brejoensis, 

conhecida com cutia, uma es-
pécie da família Myrtaceae (fa-
mília da pitanga e goiaba), foi 
considerada moderada, sendo 
capaz de exterminar até 50% 
das larvas dos mosquitos nos 
testes, com uma dose de 214,7 
ppm (parte por milhão).

As plantas foram coletadas 
no Parque Nacional do Catim-
bau, em Pernambuco, mas tam-
bém podem ser encontradas 
em Sergipe e no Espírito Santo.

no mundo
A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) estima que três 
bilhões de pessoas estejam vi-
vendo em áreas com risco de 
infecção das doenças causadas 
pelo Aedes aegypti em todo o 
mundo. Todos os anos, cerca 
de 50 milhões de casos de den-
gue são registrados no mundo, 
sendo que 500 mil são conside-
rados graves, e 21 mil resultam 
em morte.

Plantas da caatinga ajudam a eliminar o mosquito
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Brasileiros pagaram R$ 2 trilhões em tributos em 2015 

Marca histórica
Os brasileiros pagaram 

ao longo de 2015 um total 
de R$ 2 trilhões em impos-
tos, taxas e contribuições, 
estima o Impostômetro da 
Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP). A marca, 
inédita desde a adoção do 
cálculo, em 2005, vai ser 
alcançada hoje, 30, às 11 
horas.

De acordo com a esti-
mativa, mesmo com a crise 
econômica, a arrecadação 
do ano de 2015 (pouco 
mais de R$ 2 trilhões) re-
presenta um crescimento 
nominal de 2,8% ante o 
R$ 1,95 trilhão arrecadado 
em 2014.

Os tributos federais 
representam 65,95% dos 

Confiança do 
comércio em queda

O Índice de Confiança do Empre-
sário do Comércio (Icec) fechou o ano 
de 2015 no patamar mais baixo desde 
que o indicador começou a ser pesqui-
sado pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), em março de 2011. De acordo 
com a CNC, o índice ficou em 79,9 pon-
tos em dezembro deste ano, 26,5% 
abaixo do mesmo período no ano 
passado. A queda foi provocada pelas 
condições atuais que tiveram piora de 
50,8% na avaliação. Os empresários 
estão menos confiantes na situação 
presente da economia (-68,7%), do 
segmento comercial (-50,3%) e de 
suas próprias empresas (-40,7%).

Vendas a prazo no 
Natal têm redução

As vendas a prazo no Natal 
deste ano tiveram uma redução de 
15,84% em comparação a 2014, 
segundo indicador do Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL). Os números dizem 
respeito ao apurado na semana que 
antecedeu o Natal, entre os dias 18 
e 24 de dezembro. Este é o segun-
do ano em que houve retração nas 
vendas a prazo. Em 2014, o recuo 
foi 0,7%. Nos anos anteriores as 
variações positivas foram 2,97% em 
2013; 2,37% em 2012; 2,33% em 
2011 e 10,89% em 2010.

BNDES confirma a 
extinção do PSI

O Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES) 
anunciou nessa terça-feira, a amplia-
ção de sua participação nos emprésti-
mos das linhas BNDES Finame e BNDES 
Finame Agrícola, que financia de for-
ma automática e indireta, a aquisição 
de bens de capital, incluindo ônibus e 
caminhões. Segundo o banco de fo-
mento, “ocorrem simultaneamente ao 
fim do Programa de Sustentação do 
Investimento (PSI)”. As novas condi-
ções de crédito favorecerão os inves-
timentos de empresas de menor por-
te e em de bens de capital eficientes.

Crise reduz valor do 
réveillon do Pavão

Pela sétima vez consecutiva, 
os moradores da favela do Pavão-Pa-
vãozinho, do Rio de Janeiro, oferecem 
a turistas a oportunidade de um 
réveillon diferente, no alto do morro, 
de onde podem assistir ao espetáculo 
da queima de fogos na Praia de Co-
pacabana e visualizar o litoral carioca 
entre o Forte de Copacabana, no Posto 
Seis, até o Pão de Açúcar, na Urca. O 
encontro é organizado pelo professor 
de Marketing de Varejo da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), Daniel Plá. Se-
gundo ele, a crise reduziu em um terço 
- de R$ 1.350 para R$ 450 - o preço do 
convite para o evento. “A crise chegou 
ao morro”, afirmou o economista.

Rio tem aumento na 
ocupação hoteleira 

O presidente da Associa-
ção Brasileira de Indústrias de 
Hotéis do Rio de Janeiro (Abih
-RJ), Alfredo Lopes, disse nessa 
terça-feira que a ocupação hote-
leira da cidade nestes últimos 
dias do ano teve um aumento de 
12% em relação a 2014. O nú-
mero foi divulgado em entrevis-
ta à imprensa na Barra da Tijuca, 
Zona Oeste do Rio, em que foram 
apresentadas informações sobre 
o réveillon da região, que tem a 
proposta de ser um complemen-
to ao de Copacabana. 

Mateus Fagundes
Da Agência Estado

R$ 2 trilhões arrecadados. 
Os tributos estaduais, 
por sua vez, equivalem a 
28,47%. Já os municipais 
são 5,58% do volume.

Para o presidente da 
ACSP, Alencar Burti, o volu-
me arrecadado deveria ser 
mais bem aplicado pelos 
governos. “É imprescindí-
vel uma reforma tributária 
no Brasil, que só poderá ser 
feita se houver solução sa-
tisfatória para a crise polí-
tica, na urgência que o País 
requer”, afirmou, em nota.

Localizado na sede da 
ACSP, no centro da capital 
paulista, o Impostômetro 
tem por objetivo “cons-
cientizar o cidadão sobre 
a alta carga tributária”, in-
centivando-o a “cobrar os 
governos por serviços pú-
blicos de qualidade”.

A maior oferta de assentos e de-
manda de passageiros dos últimos 10 
anos foram registradas pelo trans-
porte aéreo internacional de empre-
sas brasileiras no mês de novembro. 
Conforme o Relatório de Demanda e 
Oferta do Transporte Aéreo, divulga-
do pela Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac), o número de passageiros 
transportados no mercado interna-
cional registrou recorde em novem-
bro de 2015 e atingiu 573,1 mil, com 
aumento de 8,6% em relação a no-
vembro de 2014.

Trata-se da maior quantidade de 
passageiros transportados em voos 
internacionais por empresas brasi-
leiras para um mês de novembro nos 
últimos 10 anos. Com esse resultado, 
o indicador completa 20 meses con-
secutivos de crescimento.

Ainda de acordo com o docu-
mento, houve alta de 8,5% (oferta) e 
10,6% (demanda) sobre o resultado 
de novembro de 2014. 

No acumulado de janeiro a no-
vembro deste ano, a demanda in-
ternacional aumentou 14,25%, e a 
oferta registrou alta de 16,1% em re-

lação ao mesmo período do ano pas-
sado. A oferta e demanda por voos 
domésticos também registrou eleva-
ção de 1,5% e 1,7%, respectivamen-
te, quando considerado o acumula-
do do ano. No mês de novembro de 
2015, porém, houve queda de 3,6% 
na oferta e de 7,5% na demanda, 
em comparação ao mesmo período 
de 2014.

O documento é elaborado com 
base nas operações regulares e não 
regulares das empresas brasileiras de 
serviços de transporte aéreo público 
de passageiros.

A Tam Linhas Aéreas foi a empre-
sa brasileira que mais transportou 
passageiros no mercado internacio-
nal em novembro de 2015, com 386,8 
mil, o que representa um aumento 
de 5,8% em relação ao mesmo mês 
do ano anterior.

De janeiro a novembro de 2015, 
a quantidade de passageiros trans-
portados aumentou 14,3% em rela-
ção ao mesmo período de 2014. No 
mercado doméstico, o crescimento 
foi de 0,8% no acumulado de janeiro 
a novembro de 2015.

Transporte apresenta recorde 
de passageiros em novembro

VOOS INTERNACIONAIS

Por Bernardo Caram e 
Lorenna Rodrigues
Agência Estado

 O setor público conso-
lidado (Governo Central, es-
tados, municípios e estatais, 
com exceção da Petrobras e 
Eletrobras) apresentou défi-
cit primário de R$ 19,567 bi-
lhões em novembro, confor-
me informou na manhã dessa 
terça-feira, o Banco Central 
(BC). Este é o pior resultado 
para o mês da série histórica, 
iniciada em 2002.

Em outubro, o resul-
tado havia sido negativo 
em R$ 11,530 bilhões e, 
em setembro, houve défi-
cit de R$ 7,318 bilhões. Em 
novembro do ano passado, foi 
registrado déficit de R$ 8,084 
bilhões. O resultado primário 
consolidado de novembro des-
te ano foi ligeiramente melhor 
que as estimativas dos analis-
tas do mercado financeiro 
ouvidos pelo AE Projeções, 
que iam de um déficit pri-
mário de R$ 20,000 bilhões 
a R$ 24,000 bilhões, com me-
diana negativa de R$ 21,500 
bilhões.  O esforço fiscal do 
mês passado foi composto por 
um déficit de R$ 21,671 bi-

lhões do Governo Central (Te-
souro, Banco Central e INSS). 
Os governos regionais (Esta-
dos e municípios) influen-
ciaram o resultado positiva-
mente com R$ 2,352 bilhões 
no mês. Enquanto os Esta-
dos registraram um supe-
rávit de R$ 1,919 bilhão, os 
municípios tiveram superávit 
de R$ 433 milhões. Já as em-
presas estatais registraram 
déficit primário de R$ 249 
milhões

As contas do setor públi-
co acumularam um déficit pri-
mário de R$ 39,520 bilhões de 
janeiro a novembro de 2015, 
informou o BC - também o 
pior resultado para o período 
da série histórica. A quantia 
representa 0,73% do Produ-
to Interno Bruto (PIB). No 
mesmo período do ano pas-
sado, havia um déficit pri-
mário no valor de R$ 19,642 
bilhões ou 0,38% do PIB. O 
resultado fiscal no acumulado 
deste ano foi obtido com um 
déficit de R$ 55,712 bilhões 
do Governo Central (1,03% 
do PIB). Os governos regio-
nais (estados e municípios) 
apresentaram um saldo po-
sitivo de R$ 19,495 bilhões 
(0,36% do PIB). 

Setor público apresenta 
o pior déficit primário

GOVERNO, ESTADOS E MuNICíPIOS

Marli Moreira 
Repórter da Agência Brasil

O Índice Geral de Pre-
ços do Mercado (IGP-M) 
apresentou queda em de-
zembro na comparação 
com novembro ao passar 
de 1,52% para 0,49%. 
O resultado também fi-
cou abaixo do registrado 
em dezembro de 2014 
quando a taxa oscilou em 
0,62%, mas no acumulado 
de 2015 o avanço do IGP-
-M foi de 10,54% contra 
3,69% de 2014. O IGP-M é 
utilizado como referência 

para os cálculos de rea-
juste da energia elétrica e 
dos contratos de aluguéis. 
O levantamento - feito pelo 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getúlio 
Vargas (Ibre/FGV) - mostra 
que houve recuo na inten-
sidade de aumento de pre-
ços em dois dos três com-
ponentes do índice, com 
destaque para o Índice de 
Preços ao Produtor Amplo 
(IPA), que caiu de 1,93% 
para 0,39%. Entre os itens 
que contribuíram figura 
o subgrupo alimentos in 
natura, que apresentou 

alta menor, passando de 
12,29% para 7,01%. Tam-
bém foi constatada queda 
de 0,31% no grupo maté-
rias-primas brutas ante 
uma alta em novembro de 
0,96%. Este grupo inclui 
as cotações das commodi-
ties (produtos primários 
negociados no mercado in-
ternacional). 

Aumentou 11,2%.
No componente que 

reflete as oscilações no 
varejo o Índice de Pre-
ços ao Consumidor (IPC) 
apresentou alta de 0,92%. 

O percentual foi superior 
ao verificado em novem-
bro (0,90%), refletindo 
os avanços de preços dos 
alimentos (de 1,37% para 
1,70%). Desde janeiro, o 
IPC teve alta de 10,24%.

Já em relação ao Ín-
dice Nacional de Custo da 
Construção (INCC), a va-
riação passou de 0,40% 
para 0,12%, puxada pelos 
materiais, equipamentos 
e serviços com taxa de 
0,23%, o que é bem in-
ferior ao número de no-
vembro (0,86%).O índice 
referente ao custo da mão 

de obra ficou praticamen-
te estável em 0,02%. No 
acumulado do ano, o INCC 
atingiu 7,22%.

IGP-M fecha o ano com alta de 10,54%
BASE PARA CORRIGIR OS ALuGuÉIS

TAM Linhas Aéreas foi a empresa brasileira que mais transportou passageiros em novembro

Índice teve 
queda em 
dezembro em 
comparação 
a novembro 
desse ano

FOTO: Reprodução/Internet



Empresários Aldany 
Bezerra Nóbrega, Laércio Costa 
Tavares, Giovanna Wanderley e 
Ana Regina von Söhsten Almei-
da Monteiro, engenheira Alana 
Holanda, Sras. Marisete Dantas 
e Elvira Gadelha.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos
Zum Zum Zum

   As amigas Roberta Aquino e Denise Amorim curtiram almoço de final de 
ano no restaurante Appetito Trattoria. 

FOTO: Arquivo

   As irmãs Rozeane e Ana Maria Gondim passam o final do ano como gostam. 
Curtindo a praia de Baía Formosa, um dos paraísos localizado no litoral sul do Rio 
Grande do Norte.

“O professor medíocre 
conta. O bom professor 
explica. O professor supe-
rior demonstra. O grande 
professor inspira”

“Melhor professor nem 
sempre é o de mais saber e, 
sim, aquele que tem a facul-
dade de manter o respeito 
e a disciplina da classe”

CIMAR CORREA CORA CORALINA

Elvira e Francisco Buega Gadelha, ela é a aniversariante de hoje

FOTO: Pauta

Sócios da construtora Albatroz: José Nunes Filho, Luiz Oliveira e Herbert Palitot 

FOTO: Dalva Rocha

Para este dia 30 a presença marcante de Rita Barroso

  O excelente guitarrista 
Zé Filho é a atração de hoje no 
pré-réveillon do Chopp time, no 
bairro do Bessa.
  Sua banda é composta ainda 
de Lula Nicácio (bateria), Júnior 
(baixo) e Léo Noronha (teclados).

O PROJETO “De Repente no Espaço” começa o 
ano com uma edição especial reunindo seis duplas de 
repentistas de diferentes Estados nordestinos para uma 
verdadeira batalha onde as armas vão ser as violas, a 
ironia e o sarcasmo dos seus versos.

Chamado de “Desafio”, o evento, promovido pelo 
Governo do Estado através da Funesc, acontece na 
próxima quarta-feira, 6, às 19h no Mezanino 2 do Espaço 
Cultural José Lins do Rego com as duplas Ivanildo Vila 
Nova e Antonio Lisboa, Gilmar de Oliveira e Zé Carlos do  
Pajeú, Hipólito Moura e Zé Viola, Miro Pereira e Erasmo 
Ferreira, Luciano Leonel e João Lourenço, Edvaldo Zuzu 
e  Raulino Silva.

Desafio no Espaço

Rogério e Yluska Almeida nos festejos natalinos em Fortaleza

FOTO: Rogério Almeida

Desembargador Jefferson Quesado, médica Aparecida Nicoletti, Susie Quesado e Nilo Tabosa Freire

FOTO: Rogério Almeida

Natal em família
FOI COM um jantar 

especialmente preparado 
pelo chef e professor de 
gastronomia da Fate-
ci, Victor Pessoa que o 
jornalista e presidente da 
Abrajet Paraíba, Rogério 
Almeida e Yluska parti-
ciparam em Fortaleza-CE, 
do Natal em família. 

Na reunião festi-
va, destaque para as 
presenças do desembar-
gador cearense Jefferson 
Quesado e da médica 
Aparecida Quesado Nico-
letti, radicada em São 
Paulo.

O CONVENTION Bureau de João Pessoa comemora os 
bons resultados do ano que se finda. Conforme planeja-
mento estratégico elaborado para o período de 2015/2020, 
foi atingida a meta de eventos captados neste ano.

Apesar da crise econômica que o País vive, segundo 
o presidente da entidade, Camilo Juliani, os dados são 
bastante favoráveis e mostra o crescimento do turismo 
de eventos na capital paraibana.

Turismo de eventos

O  HOTEL Bessa Beach está oferecendo duas 
opções de festa para a virada do ano. A primeira delas 
será com animação de Naldo Farra no Bar com mesa ao 
custo de R$600 para quatro pessoas, incluindo ceia, 
água e refrigerantes. A segunda é para quem preferir se 
hospedar a partir de duas diárias ao preço de R$ 900 
(uma pessoa), R$ 1.200 (duas pessoas) e R$ 1.500 (para 
três pessoas), incluindo ceia, água e refrigerante.

Réveillon no Bessa Beach

Marbella
A CONSTRUTORA 

Albatroz, dos empresári-
os Herbert Palitot, José 
Nunes Filho, Luís Oliveira 
Lima e Haroldo Oliveira, 
promoveu festivo coque-
tel de entrega do Resi-
dencial Marbella. 

O empreendimento, 
com 30 apartamentos, 
está localizado no point 
deste verão que é a praia 
de Camboinha.

MUITOS BRASILEIROS estão trocando os Estados 
Unidos pelo Canadá para viagens turísticas. Diante do alto 
valor do dólar americano e a decisão do governo canadense 
de, a partir de março de 2016, não ser mais preciso o visto 
de turista para entrar no País, o Canadá é a bola da vez. 

Um dia bem aproveitado em Toronto custa R$225 
para atrações turísticas, transporte e alimentação. Já em 
Miami, o mesmo fica por R$410.

A bola da vez

   Palmari de Lucena e Maricélia Rodrigues passam o final de ano em João Pessoa, 
mas logo após seguem para Muro Alto, uma das maravilhas de Porto de Galinhas, no 
vizinho Estado de Pernambuco.

Prazo final
A SECRETÁRIA 

de Estado da Receita 
avisando que termi-
na hoje o prazo para 
o agendamento do 
Simples Nacional para 
as micro e pequenas 
empresas paraibanas.

Melhores
A INDÚSTRIA de 

alimentos Vitarella, lo-
calizada em Jaboatão 
dos Guararapes-PE, foi 
tida neste ano de 2015 
como uma das melhores 
empresas para estagiar, 
vencendo o Prêmio “Car-
rinho de Ouro”, dado pela 
Associação Pernambu-
cana de Supermercados, 
na categoria “Fornecedor 
Indústria Regional”.

A marca também 
investiu em projetos cul-
turais como o Cine Trelo-
so e na Fenearte.

Arremate
O EMPRESÁRIO 

da Educação no Nor-
deste, o paraibano 
José Janguiê Diniz, 
amplia seus espaços 
pois acaba de arre-
matar em leilão na 
Justiça do Trabalho, 
o prédio da antiga 
Faculdade de Ensino 
Superior de Olinda.

A instituição, 
que atende mais de 
mil alunos distribuí-
dos em 11 cursos, 
dará lugar a Facul-
dade Joaquim Nabuco 
na cidade de Olinda, 
em Pernambuco.
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IPC da Paraíba vai 
emitir RG com tipo 
sanguíneo e fator RH
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Proprietários têm até 
hoje para regularizar os 
veículos no Detran-PB

Termina prazo para licenciamento
‘CINQUENTINHAS’

Os veículos ciclomoto-
res do tipo 50 cilindradas, as 
chamadas “cinquentinhas” 
poderão ser apreendidas a 
partir desta sexta-feira, na 
Paraíba, caso não tenham 
sido regularizadas no De-
partamento Estadual de 
Trânsito. Foi o que informou 
o diretor de Operações do 
Detran-PB, Orlando Soares. 
O prazo para o registro e li-
cenciamento junto ao órgão 
que terminaria amanhã foi 
antecipado para hoje devido 
o ponto facultativo decreta-
do pelo Governo do Estado. 
O prazo não será prorrogado.

Para regularizar o li-
cenciamento dos veículos, 
os proprietários podem se 
dirigir à sede do Detran, em 
Mangabeira, no Valentina 
Figueiredo e também nos 
postos de atendimento dos 
shoppings Tambiá, do Auto-
móvel e Carro Legal, na BR-
230 e ainda nas Circunscri-
ções Regionais de Trânsito 
da Paraíba (Ciretrans) e nas 
Casas da Cidadania em João 
Pessoa com atendimentos 
exclusivos. Para atender a 
demanda, os postos funcio-
narão das 7h às 16h30.

Os veículos com chassis 
final de 1 a 6 também po-
dem emplacar, mesmo fora 
do prazo estabelecido na ta-
bela divulgada anteriormen-
te. “Os proprietários não 
terão nenhum custo a mais”, 
garantiu Orlando. 

Ontem, foi publicada no-
tícia que o Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran) havia 

concedido novo prazo para 
que os usuários de motos 
"cinquentinhas" obtenham 
habilitação para conduzir es-
ses veículos. De acordo com 
a resolução nº 168, de 16 
de dezembro, os condutores 
têm até 29 de fevereiro para 
ter o documento.

O diretor do Detran da 
Paraíba disse que a determi-
nação do Detran é em rela-
ção à habilitação, o que não 
implica no licenciamento. “O 
prazo na Paraíba vai ser cum-
prido e a partir de janeiro ha-
verá apreensões dos veículos 
irregulares”, garantiu.

Orlando Soares disse 
que a procura para regula-
rização do veículo ainda é 
muito baixa, apenas oito mil 
“cinquentinhas” foram regu-
larizadas, sendo considera-
do um número muito abaixo 
do esperado, pois na Paraíba 
circulam cerca de 40 mil veí-
culos desse tipo.

Para emplacar o veículo 
é necessário apresentar ori-
ginal e cópia da nota fiscal do 
ciclomotor ou de documento 
que comprove a transferên-
cia, ou seja, cópia e original 
do recibo de compra e venda 
devidamente assinado e com 
firma reconhecida do RG, 
CPF e comprovante de resi-
dência. Se pessoa jurídica, 
cópia autenticada do Contra-
to Social e CNPJ.

Procedimento
Antes de procurar o De-

tran, o proprietário do veí-
culo deve observar na nota 
fiscal se o ciclomotor tem 
cadastro na Base de Índice 
Nacional (BIN). Caso não 
tenha, ele deverá procurar 
a revenda correspondente 
e solicitar o cadastro, e se 
a revenda não mais estiver 

ativa, deverá procurar outra 
revenda da mesma bandeira 
ou fabricante.

Taxas
Lei assinada pelo go-

vernador Ricardo Coutinho 
reduziu em 74,5% as tari-
fas para o primeiro empla-
camento dos ciclomotores, 
redução de 49,27% para 
a renovação anual desses 
veículos e a isenção da co-
brança de Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA).

De acordo com tabela 
de valores estabelecida pelo 
Detran-PB referente ao UFR
-PB do mês de outubro, o pri-
meiro emplacamento para o 
ciclomotor custa R$ 42,08, 
a Taxa de Prevenção contra 
Incêndio e Salvamento é R$ 
10,52 e o Seguro de Danos 
Pessoais Causados por Veí-
culos Automotores de Vias 
Terrestres (DPVAT) propor-
cional a 3/12 avos, R$ 73,00. 
Já o custo para a aquisição 
da placa é de R$ 50,00. En-
tão, o valor total do empla-
camento e licenciamento é 
de R$ 175,60. O ciclomotor 
será submetido à vistoria 
veicular eletrônica, que tem 
o pagamento isento de ta-
xas.

Para Orlando Soares, a 
regulamentação dos ciclo-
motores distingue aquele 
que realmente quer circu-
lar no trânsito sem causar 
insegurança às pessoas e 
considera um ganho para a 
população. Segundo ele, fo-
ram oferecidas as melhores 
condições para os proprie-
tários das “cinquentinhas”. 
“Todos que comparecem ao 
Detran dentro do horário 
serão atendidos”, garantiu o 
diretor de Operações.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

FOTO: Edson Matos

Na Paraíba, circulam cerca de 40 mil “cinquentinhas” e apenas 8 mil foram regularizadas até agora 

O Governo do Estado, por 
meio da Escola do Serviço Pú-
blico da Paraíba (Espep), vin-
culada à Secretaria de Estado 
da Administração, qualificou 
2.577 servidores ao longo de 
2015 . Os cursos foram minis-
trados em cidades como João 
Pessoa, Campina Grande e 
Sousa. Entre os cursos minis-
trados aos servidores estão 
Informática Básica, Redação 
Oficial e Ética e Motivação 
no Serviço Público. Uma das 
metas da Espep para 2016 é 
a ampliação do processo de 
interiorização, para qualifi-
car servidores do interior do 
Estado. Ao todo, foram minis-
trados 140 cursos, além de 81 
de imersão, quando os pro-
fessores da Espep ministram 
as aulas no local de trabalho 
do servidor.  

O superintendente da 
Espep, Flávio Romero Gui-
marães, destacou a política 
de qualificação dos servido-
res públicos. “A qualificação 
é um dos maiores investi-
mentos que o Governo do 
Estado têm feito no serviço 
público, numa ação em que 
todos saem ganhando: tan-
to os servidores quanto a 
sociedade, principalmente. 
Mesmo em um ano de difi-
culdades econômicas enfren-
tadas pelo País, pela Paraíba, 
temos investido maciçamen-
te na melhoria dos serviços 

prestados à sociedade parai-
bana”, afirmou. 

A qualificação faz parte 
do Programa de Qualificação 
do Servidor, que contempla 
três eixos, como explicou a 
coordenadora do Núcleo de 
Seleção e Treinamento da Es-
pep (Nuset), Kátia Dornelas. 
“A política de qualificação 
do servidor público desen-
volvida pelo Governo do Es-
tado contempla três pontos: 
a dimensão da cidadania, 
para conscientizar o servi-
dor quanto ao seu papel; 
dimensão comportamental, 
preparar o servidor para o 
rendimento no trabalho; e 
dimensão gerencial, cujo ob-
jetivo é a utilização da forma 
mais eficaz possível às ferra-
mentas de gestão”, disse. 

Valorização
O superintendente da 

Espep, Flávio Romero Guima-
rães, destacou que uma das 
grandes realizações deste ano 
foi a abertura de edital para a 
contratação do corpo docen-
te da Espep. “Com a abertura 
desse processo público, trou-
xemos mais transparência à 
contratação dos profissionais 
responsáveis por qualificar 
os nossos servidores. Essa 
mudança significou uma re-
estruturação do nosso quadro 
docente, uma vez que demos 
oportunidades para os melho-

res profissionais, obtendo, as-
sim, excelentes resultados dos 
cursos ministrados”, ressaltou. 

Outro ponto destacado 
pelo superintendente da Es-
pep foi a correção dos valo-
res da hora/aula paga aos 
professores. “Antes, todos os 
professores – independente-
mente da qualificação – re-
cebiam os mesmos valores, o 
que desestimulava quem ti-
nha maior qualificação. Com 
o reajuste da tabela, passa-
mos a atrair o interesse de 
grandes profissionais e, des-
ta forma, o Governo do Es-
tado passou a ter condições 
de oferecer uma qualificação 
aos seus servidores ainda 
mais eficaz, mais humaniza-
da”, pontuou. “Em um mo-
mento econômico delicado, 
a correção da tabela exem-
plifica muito bem o compro-
misso do Governo do Estado 
com a população”, finalizou 
Flávio Romero Guimarães. 

Inclusão
Outro destaque impor-

tante nos cursos da Espep é o 
processo de inclusão. Podem 
participar dos cursos de for-
mação todos os servidores 
estaduais da administração 
direta ou indireta, efetivos, 
comissionados e prestadores 
de serviço. Ao fim do curso, 
todos recebem o respectivo 
certificado. 

2,5 mil servidores estaduais são 
qualificados na Espep em 2015

VALORIZAÇÃO

A Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana (Semob-JP) 
intensificou a fiscalização em rela-
ção aos veículos estacionados em 
locais irregulares, agindo com mais 
rigor na aplicação dos comandos do 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 
Lei 9.503/1997. Entre os dias 24 e 
27 deste mês, só na área da orla de 
João Pessoa, seis carros foram rebo-
cados e mais de 70 autuações foram 
emitidas. 

De acordo com dados da Dire-
toria de Operações, nesse período 
foram contabilizadas mais de 50 
autuações por estacionamento ir-
regular e pelo menos 25 por infra-
ções diversas, a exemplo do uso de 
celular ao volante e dos ocupantes 
do veículo sem cinto de seguran-
ça. Dentre as localidades com mais 
ocorrências estão as Avenidas Al-
mirante Tamandaré, Cabo Branco e 
Helena Meira Lima, nos bairros da 
orla pessoense. 

Direito de ir e vir
A medida é necessária para ga-

rantir o direito de ir e vir das pes-
soas que têm a garagem bloqueada 
por veículos estacionados na entra-
da, assegurar que os pedestres pos-
sam circular nas calçadas sem ter 
que desviar de carros estacionados 
sobre o passeio público, bem como 

nos demais casos previstos em lei. 
Esses veículos removidos foram en-
caminhados ao pátio da Semob, no 
bairro do Cristo Redentor, em João 
Pessoa.

A Semob também está fiscali-
zando e atuando, com orientações 
junto aos condutores, o estaciona-
mento irregular nas vagas para ido-
sos e deficientes, buscando garantir 
o respeito do direito do outro e um 
trânsito mais humano para todos 
nas ruas da cidade. 

CTB
O art.181 do Código de Trân-

sito Brasileiro, em seus dezenove 
incisos, prevê a remoção (reboque) 
do veículo nos casos das infrações 
cometidas pelo condutor do veícu-
lo, enquadradas no citado artigo 
da lei.

Além da multa prevista em cada 
infração, que varia de R$ 53,20 a R$ 
191,54, e os pontos negativos na 
carteira de habilitação do motoris-
ta (3 a 7 pontos), o veículo flagra-
do em situação de estacionamento 
irregular poderá ser removido para 
o pátio da Semob, dependendo do 
prejuízo que esteja causando à se-
gurança dos pedestres e ao tráfego 
de veículos, que será avaliado pelo 
agente de mobilidade no momento 
da autuação.

Semob intensifica ação e emite 
mais de 50 autuações na orla

ESTACIONAMENTO IRREGULAR
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ABIH registra 92% de ocupação 
da rede hoteleira em João Pessoa
Ocupação esperada para o 
verão 2016 também deve 
ficar neste percentual

Empresários da rede 
hoteleira de João Pessoa 
estão otimistas com a ocu-
pação para a temporada do 
verão. De acordo com o pre-
sidente da Associação Brasi-
leira da Indústria de Hotéis 
(ABIH), José Inácio Júnior, os 
hotéis estão com excelente 
opção para a virada do ano 
e a taxa de ocupação hote-
leira ultrapasou 90%. “Os 
hotéis estão investindo na 
programação e a ocupação 
hoteleira para o Réveillon 
2015 está em 92%. Muito 
bom! Trabalhamos muito e 
janeiro também será show!”.

Conforme Inácio, a ocu-
pação hoteleira para o mês 
de janeiro vai superar todos 
os prognósticos. “A expecta-
tiva para o mês de janeiro é 
que a taxa de ocupação na 
rede hoteleira de João Pes-
soa seja de 90%, superando 
todos os prognósticos, ten-
do em vista que, além das 
festas para virada do ano, 
a movimentação na cidade 
recebeu impulso com os 224 
voos extras, além da divul-
gação que vem sendo feita 
em diversas localidades so-
bre o destino Paraíba”, disse.

Aproveitando a tem-
porada, diversos hotéis da 
capital estão com pacotes 
empolgantes de férias por 
um determinado período, 
podendo ter sido iniciado no 
dia 25 de dezembro em dian-
te até, no mínimo, o dia 1º de 
janeiro após as festividades 

do Réveillon. O Tropical Tam-
baú, considerado um cartão 
postal da cidade, programa a 
festa para virada do ano, que 
já é tradicionalmente conhe-
cido, cujo pacote inclui cinco 
diárias, do dia 27 de dezem-
bro a primeiro de janeiro, 
mais ceia de Réveillon.

De acordo com a geren-
te de Contas, Rossana Soares 
de Oliveira, os pacotes de 
cinco diárias variam entre 
R$ 4.435 a R$ 9 mil. A Rede 
Nord, que tem sete hotéis em 
João Pessoa e Litoral Sul da 
Paraíba, cobra dos hóspedes 
entre R$ 1.924 e R$ 2.215, 
para casais no período de 31 
de dezembro a três de janei-
ro de 2016, enquanto que o 
Netuanah, na Praia do Cabo 
Branco, o pacote do dia 25 
em diante fica entre R$ 1.750 
e R$ 2.025, estando com as 
vagas esgotadas.

A estiagem prolongada e a crise 
financeira não impediram a expansão 
das Feiras de Produtores organizadas 
pelo Governo do Estado, por meio da 
Emater. Foram instaladas 30 novas fei-
ras, com a comercialização de 80 to-
neladas de produtos e faturamento 
de R$ 6,3 milhões durante no ano de 
2015, representando um percentual 
de crescimento de 50% em relação ao 
ano de 2014.

Quando foram iniciadas as ativida-
des da Gestão Unificada, vinculada à Se-
cretaria de Estado do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca (Sedap), em 
janeiro de 2015, existiam 21 Feiras de 
Produtores.

“São R$ 6.350.398,50 que passaram 
a circular com o funcionamento das fei-
ras, representando um crescimento em 
torno de 50% em relação ao mesmo 
período do ano passado”, comentou o 
coordenador das Feiras dos Produtores, 
Severino Henrique de Lima.

Atualmente, são 677 famílias agri-
cultaras comercializando seus produtos 
com acompanhamento dos técnicos 
das unidades operadoras da Emater 
em seus municípios. Severino Henrique 
destacou que o resultado da comercia-
lização de produtos agrícolas propor-
cionou melhoria da qualidade de vida 

das famílias rurais, como também tem 
permitido aos agricultores, a partir das 
conversas com os consumidores e com a 
orientação técnica, melhorar a qualida-
de de seus produtos.

Mesmo com a estiagem verificada 
em toda Paraíba, cinco municípios con-
seguiram se destacar com o crescimen-
to da presença de produtos comercia-
lizados nas feiras. Foram João Pessoa, 
Campina Grande, Areia, Tavares e Água 
Branca, no Sertão que, usando a água 
disponível de forma racional mantive-
ram a produção no período para aten-
der a clientela.

A diversidade de produtos comer-
cializados é grande, com destaque 
para os mais procurados nas feiras, 
entre outros, como o abacaxi, abaca-
te e acerola, além do mel de abelha, 
queijo de manteiga, tapioca e outros 
produtos não agrícolas da agricultura 
familiar.

Em alguns municípios, como Cam-
pina Grande e João Pessoas, orientados 
pela Emater, os agricultores criaram 
associações para defender seus direi-
tos e trabalhar com a capacitação do 
produtor rural através de cursos, além 
da melhoria da qualidade de produção 
com a agregação de valor aos produtos 
comercializados.

Feira do produtor registra um 
crescimento de 50% em 2015

FATURAMENTO CHEGOU A R$ 6,3 MILHÕES

Foto: Antônio David/SECoM-PB
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Feirinha instalada semanalmente na sede da Emater, BR-230, entre João Pessoa e Cabedelo

A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP) definiu o plano 
especial de mobilidade para o 
Réveillon 2016 na orla, garan-
tindo o acesso seguro da popu-
lação à festa da virada do ano. 
Para isso, parte das Avenidas 
Almirante Tamandaré e Cabo 
Branco, bem como todo o seu 
entorno, serão bloqueados ao 
tráfego de veículos, na noite de 
amanhã, assegurando o acesso 
e o espaço dos pedestres.

Efetivo
A Semob vai disponibili-

zar 100 agentes de mobilidade 
para orientar os condutores de 
veículos e usuários do trans-
porte público sobre as mudan-
ças do tráfego e indicar as rotas 
alternativas em função das al-
terações de circulação do trân-
sito próximo ao evento. O final 
da Avenida Epitácio Pessoa, 
próximo ao Busto de Taman-
daré, terá o tráfego liberado 

apenas aos veículos de serviço 
público e moradores.

Acesso
As pessoas que vêm dos 

bairros da Zona Sul, utilizando 
a Avenida João Cirilo da Silva, 
no Altiplano, no sentido Bus-
to de Tamandaré, terão que 
descer pelas duas ladeiras na 
Barreira, até a Rua Edvaldo 
Bezerra Cavalcanti Pinho (Rua 
da Barreira) para chegar ao lo-
cal do evento. A medida evita 
o conflito que se formaria no 
tráfego, em função do grande 
número de veículos, no final 
da Avenida Beira Rio, próximo 
à orla. Agentes estarão no local 
em pontos estratégicos para 
orientar os motoristas. 

As Ruas Índio Arabutan e 
Desembargador José Augusto 
Trindade servirão como saída 
de emergência. Esse trecho 
será monitorado a partir das 
7h, sendo proibido o estacio-
namento de veículos na orla a 

partir da Rua Índio Arabutan 
até a Rua José Augusto Trin-
dade. A partir da Avenida Cai-
ru, até o final do Cabo Branco, 
o trânsito ficará livre para a 
circulação de veículos parti-
culares, que deverão retornar 
pela Avenida Edvaldo Bezerra 
Cavalcanti Pinho (da Barreira). 

O final da Beira Rio, após 
o girador que dá acesso ao Al-
tiplano até a orla terá seu fluxo 
alterado. Durante o horário que 
o maior número de veículos 
chega à orla, todas as quatro 
faixas serão de sentido único, 
do Centro para a praia, objeti-
vando dar mais fluidez ao trân-
sito que vem pela Beira Rio. A 
Avenida Cairu, que é paralela, 
também terá seu sentido modi-
ficado, funcionando como um 
binário. Na madrugada, o trân-
sito será invertido em algumas 
ruas para facilitar o retorno da 
população às suas casas, au-
mentando a oferta de trajetos 
da praia para o Centro.

Superintendência disponibiliza 
100 agentes de trânsito no dia 31

PLANO ESPECIAL DA MOBILIDADE URBANA

As festas de Ano Novo 
que acontecem nas Praias de 
Tambaú e Intermares, em João 
Pessoa e Cabedelo (respecti-
vamente), vão contar com um 
esquema preventivo do Corpo 
de Bombeiros Militar da Para-
íba (CBMPB). No total, serão 
121 bombeiros empregados 
na segurança dos dois eventos, 
que acontecem nesta quinta-
-feira (31) e se estendem até o 
dia 1º de janeiro de 2016.

Conforme o chefe da se-
ção de Planejamento e Estatís-
ticas do CBMPB, tenente-coro-
nel Nazareno de Oliveira, 96 
bombeiros ficarão na área do 
Busto de Tamandaré, na capi-
tal. Outros 25 serão escalados 
para a segurança da festa que 
acontece em Intermares, em 
Cabedelo. O efetivo será apoia-
do por 16 viaturas, incluindo 
as embarcações (moto aquáti-
ca e bote inflável).

O Corpo de Bombeiros vai 
atuar de forma preventiva em 
todas as modalidades: com-
bate a incêndio, atendimento 

pré-hospitalar e busca e sal-
vamento. Para isso, ao lado do 
palco principal no Busto, se-
rão posicionadas uma viatura 
de combate a incêndio e uma 
ambulância. No local, tam-
bém será instalado o Posto de 
Comando para atendimento 
integrado dos órgãos de Segu-
rança Pública ao cidadão. 

“De forma estratégica, 
também teremos viaturas 
deslocadas em pontos da 
Beira Rio e na Rua Índio 
Arabutan, na lateral do Ho-
tel Xênius - onde também 
haverá uma tenda de apoio”, 
contou Oliveira. No percurso 
das festas, serão montados 
Postos de Observação e pos-
tos de guarda-vidas, que são 
estruturas mais elevadas 
que proporcionam melhor 
visibilidade da multidão. 
Neles, trios de bombeiros 
estarão equipados com ex-
tintores de incêndio, mate-
rial de primeiros socorros e 
de salvamento aquático. 

A orientação, inclusive, 

é que no momento da vira-
da do ano os guarda-vidas 
saiam dos postos e fiquem 
na beira do mar mesmo para 
acompanhar as pessoas que 
têm a tradição de pular on-
das. “Outro ponto importan-
te da operação é o plano de 
atuação para caso de aciden-
tes envolvendo múltiplas ví-
timas, que também já está 
pronto”, adiantou.

Fiscalização
O Corpo de Bombeiros 

vai fiscalizar, em parceria 
com a Marinha, os fogos 
que serão queimados na 
virada. “A empresa respon-
sável pelo show pirotécnico 
já apresentou o projeto de 
queima de fogos, que já foi 
aprovado pela nossa cor-
poração. No dia da festa, 
faremos apenas a fiscaliza-
ção para ver se tudo está 
conforme o projeto”, contou 
o tenente-coronel Oliveira, 
chefe de Planejamento e Es-
tatísticas do CBMPB.

Réveillon nas praias terá esquema 
preventivo do Corpo de Bombeiros

FESTAS DE FIM DE ANO

A Central de Monitoramento da 
Semob funcionará durante toda a noi-
te e madrugada, auxiliando o trabalho 
das equipes em campo contribuindo 
de maneira efetiva para a segurança e 
fluidez do trânsito, bom como também 
será utilizada pela Guarda Municipal e 
Polícia Militar para otimizar o trabalho 
dos guardas e policiais em campo, com 
foco na segurança pública. 

Transporte
A Semob determinou às empresas 

de transporte coletivo o reforço nos ôni-
bus do projeto Tetéu, que circulam pelo 
Terminal de Integração do Varadouro, e 
das linhas que passam pela orla maríti-
ma. Para melhor atender os usuários do 
transporte coletivo, a Semob também 
determinou às empresas concessioná-
rias que disponibilizem após a meia-noi-
te 50 ônibus extras.

A partir das 16h, a linha 507 vai cir-
cular pela Rua Amaro Bezerra, Cairu e 
Avenida Cabo Branco. Após 22h passará 
a trafegar pelas Ruas Amaro Bezerra, 
Cairu, acesso ao Altiplano, João Cirilo – 
retornando pela Rua da Barreira e Mar-
cionila da Conceição. 

Já as linhas que atendem Manaíra 
vão circular pela Avenida Epitácio Pes-
soa, entrando na Nossa Senhora dos 

Navegantes, Rui Carneiro, seguindo iti-
nerário normal.

Linhas do projeto Tetéu que serão 
reforçadas:

104 – Bairro das Indústrias, 108 
– Alto do Mateus, 118 – Valentina/Pa-
ratibe/Mussumago, 504 – Mandacaru, 
507 – Cabo Branco, 101 – Grotão, 203 – 
Mangabeira VII, 301 – Mangabeira, 510 
– Tambaú, 1500 – Circular e 5100.

Outras linhas que receberão refor-
ço durante o Réveillon:

204 – Cristo, 513 – Tambaú/Bessa, 
5600 – Mangabeira/Shopping, 5603 – 
Mangabeira/Shopping, 5605 – Manga-
beira/Shopping, 701 – Alto do Mateus, 
116 – Colinas do Sul, 2501 – Colinas do 
Sul/Rangel, 3200 – Circular, 2300 – Circu-
lar, 505 – Bairro dos Ipês, 302 – Manga-
beira Cidade Verde.

As Circulares 1500 e 5100 vão cir-
cular até a orla. Já a linha 5100 passará 
pelo TIV a partir da meia-noite de 1º de 
janeiro.

Táxi – Um esquema especial será 
implantado próximo ao Busto de Ta-
mandaré, a partir das 18h. Serão dois 
pontos de embarque: um na Av. Mar-
cionila da Conceição, entre as Avenidas 
Odilon Coutinho e Cairu, e outro na N. 
S. dos Navegantes, entre a Av. Epitácio 
Pessoa e a Rua Helena Meira Lima.

Semob fará monitoramento da cidade
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Colônia de férias em 
Campina Grande

O Serviço Social do Comércio 
(Sesc) realizará sua colônia de férias 
de 11 a 15 de janeiro em três locais de 
Campina Grande: Sesc Centro, Parque 
da Criança e uma casa de festas do 
bairro Jardim  Paulistano. A colônia será 
destinada a filhos de trabalhadores no 
comércio, de 5 a 12 anos, mas é aberta 
também a crianças não dependentes 
de comerciários. Este ano, a colônia de 
férias não será realizada no Sesc Açude 
Velho, porque as instalações da unidade 
está passando por ampla reforma, que 
contempla o parque aquático, as qua-
dras poliesportivas e os salões de jogos 
e de dança. A programação da colônia 
de férias consta de muita recreação, 
atividades culturais, esportivas, além 
da realização de várias oficinas.

Salão de Artesanato 
começa dia 15

A 23ª edição do Salão de Ar-
tesanato da Paraíba acontece de 15 a 
31 de janeiro, no Espaço Cultural, em 
João Pessoa, das 14h às 21h. O tema 
do evento será “O algodão colorido é 
nosso” e terá a participação de cerca de 
400 artesãos e dois mil envolvidos na 
produção. O número de participantes 
considera a produção de associações, 
cooperativas, grupos e indivíduos de 
mais de 70 cidades paraibanas. Na 
última edição, foram vendidos cerca 
de 45 mil produtos, somando mais 
de R$ 1 milhão em faturamento. Para 
este ano, os organizadores esperam 
um público de aproximadamente 50 
mil pessoas, que serão recebidas 
com uma decoração específica sobre 
a temática do algodão colorido e ilha 
de descanso ampliada.

Medidas para cursos 
insatisfatórios

Instituições de Ensino Superior 
com resultados insatisfatórios no Índi-
ce Geral de Cursos (IGP) referentes aos 
anos de 2011 e 2014 sofrerão medidas 
cautelares preventivas estabelecidas 
pelo Ministério da Educação. A Secreta-
ria de Regulação e Supervisão da Educa-
ção Superior (Seres) publicou no Diário 
Oficial da União despachos que esta-
belecem as medidas a serem tomadas. 
O despacho nº 97 instaurou processo 
de supervisão em 26 instituições de 
Ensino Superior. Essas instituições te-
rão seus processos de regulação, como 
recredenciamento e autorização de 
abertura de cursos, junto ao Ministério 
da Educação interrompidos. Também 
ficarão proibidas de iniciar novos pro-
cessos de regulação e as quantidades 
de novos ingressos de estudantes nos 
cursos serão limitadas.

Agendamento ao 
Simples nacional

Termina nesta quarta-feira, 30 
de dezembro, o prazo para realizar o 
agendamento do Simples Nacional 
para as micro e pequenas empresas 
paraibanas, que faturam até R$ 3,6 
milhões no ano. O serviço de agen-
damento antecipa a opção e somente 
pode ser feito via página do Portal do 
Simples no link http://www8.receita.
fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/.  

A Receita Estadual orienta 
as empresas que pretendem optar 
pelo agendamento do Simples em 
realizar uma consulta prévia nas 
repartições fiscais do Estado para 
saber se existe alguma pendência 
na inscrição estadual. A consulta 
antecipada é importante para ga-
nhar em agilidade e eficiência para 
concretizar o agendamento. 

Essa consulta pode ser es-
tendida aos demais entes do Fisco 
(Federal e Municipal).  Se não houver 
pendência, a solicitação de opção ao 
Simples é confirmada.

IPC da Paraíba vai emitir RG 
com tipo sanguíneo e fator RH 
Quem for tirar 1a ou 2a 
via tem que levar exame 
atestando as informações

A partir de segunda-feira 
(4), quem for solicitar a car-
teira de identidade (RG) nas 
Casas da Cidadania do Esta-
do e no Instituto de Polícia 
Cientifica da Paraíba (IPC), no 
bairro do Cristo, em João Pes-
soa, vai precisar levar, além 
das certidões de nascimento 
e de casamento, um docu-
mento oficial ou exame de 
laboratório atestando o tipo 
sanguíneo e o fator RH. A obri-
gatoriedade da apresentação 
desses documentos atende a 
Lei nº 10.464, de 14 de maio 
de 2015, sancionada pelo go-
vernador Ricardo Coutinho.

De acordo com a lei, as 
novas cédulas de identidade 
emitidas na Paraíba devem ter 
um campo destinado ao re-
gistro do tipo sanguíneo e do 
fator RH de seu titular. Além 
da 1ª via da identidade, quem 
vai tirar a 2ª via do documento 
também terá que apresentar o 
exame ou documento oficial. 

“Todo documento de 
identidade emitido a partir 
do mês de janeiro de 2016 
terá obrigatoriamente essas 
informações, para cumpri-
mento da legislação em vigor. 
O programa responsável pela 
emissão já foi preparado para 
atender essa demanda e os 
funcionários do IPC e das Ca-
sas da Cidadania estão treina-
dos para atender as pessoas. 
Lembramos que quem já tem 
o documento não precisa tro-
car”, disse o gerente de Iden-
tificação Civil e Criminal do 
IPC, o perito Marcos Lacet.

Em 2014, o Instituto emi-

As pessoas que quei-
ram retirar a primeira ou 
segunda via da Carteira 
de Identidade (RG) na 
Paraíba podem acessar o 
sistema de agendamento 
eletrônico que está fun-
cionando desde o último 
dia 22. De acordo com 
o gerente executivo das 
Casas da Cidadania da 
Paraíba, Camilo Franca, o 
agendamento eletrônico 
está sendo realizado ape-
nas para as quatro Casas 
de João Pessoa e uma de 
Campina Grande.

“No momento, o 
agendamento eletrôni-
co está sendo realizado 
apenas para as casas de 
João Pessoa e Campina 
Grande, posteriormente 
eles serão estendidos”, 
revelou. Para fazer o 
agendamento eletrônico, 
o cidadão deve acessar a 
página no endereço do 
Governo do Estado e en-
trar no banner amarelo 
ao lado direito da página 
com o nome “Agenda-
mento RG” e fazer o seu 
agendamento.

Para agendar, é ne-
cessário inserir o número 

Agendamento eletrônico funciona na capital e CG

tiu 224 mil carteiras de iden-
tidade e em 2015, até o mês 
de novembro, foram 180 mil. 
Desde o início de dezembro, 

as pessoas que vão retirar a 
primeira ou segunda via do 
RG precisam  agendar o ser-
viço pela internet. A medida 

dá mais agilidade ao trabalho 
e amplia o número de atendi-
mentos nas quatro Casas da 
Cidadania de João Pessoa e 

Campina Grande, que agora 
podem emitir, por dia, 240 
carteiras de identidade e 100 
em Campina Grande.  

do CPF, nome completo, 
telefone, e-mail, o órgão 
que deseja ser atendi-
do, o serviço e o local de 
atendimento. O gerente 
de Identificação Civil e 
Criminal do Instituto de 
Polícia Científica (IPC), Is-
rael Aureliano, disse que 
o novo procedimento é 
destinado aos agenda-
mentos a partir de janei-
ro de 2016 e vai substi-
tuir os agendamentos 
presenciais e por telefo-
ne, visando dar mais agi-
lidade ao trabalho exe-
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Janielle Ventura
Especial para A União

Agendamento

Confira o passo a passo:

1º passo: acesse o Portal do Governo do Estado no paraiba.pb.gov.br

2º passo: acesse o banner amarelo localizado no lado direito da página 

como nome “Agendamento RG”.

3º passo: preencha o formulário na página e depois imprima como 

comprovante de agendamento.

cutado pelo órgão.
“Feito o agenda-

mento, o sistema infor-
ma as datas e os horá-
rios disponíveis para o 
atendimento, os docu-

mentos necessários para 
a emissão da primeira 
ou segunda via da Car-
teira de Identidade e 
também emite a guia de 
pagamento”, explicou. 

Para agendar, basta acessar a página paraiba.pb.gov.br e entrar no banner “Agendamento RG”

Previsão é que chuvas continuem no litoral paraibano
As chuvas no fim de 

ano estão surpreendendo. 
A meteorologista Marle 
Bandeira explica esse fenô-
meno mencionando o Vórti-
ce Ciclônico em Altos Níveis 
(VCan). Ele estava sobre o 
Litoral da Bahia na noite da 
última segunda-feira (28), 
mas a parte mais carregada 
avançou entre a Paraíba e 
Rio Grande do Norte, inten-
sificando ainda mais as chu-
vas. Para a virada do ano, a 
previsão é de que as chuvas 
continuem no Litoral e em 
áreas localizadas nas de-
mais regiões.

Em São José dos Cor-
deiros o volume chegou 
à 147,7mm, sendo o local 
mais afetado pela forma-
ção de nuvens. Enquanto 

isso, em João Pessoa e em 
Monteiro, o volume alcan-
çou 87,4 e 75,6, respec-
tivamente. Na capital, as 
chuvas causaram transtor-
nos no trânsito, trechos 
alagados e quedas de árvo-
res. Um buraco também foi 
registrado no Varadouro e 
gerou a interdição de duas 
faixas de uma das princi-
pais vias do bairro. 

De acordo com o coor-
denador da Defesa Civil de 
João Pessoa, Noé Estrela, 
não foi registrada nenhu-
ma ocorrência grave entre a 
noite da última segunda e a 
madrugada de ontem. Ape-
nas cinco notificações foram 
registradas, mas com pouca 
gravidade, como rachaduras 
e infiltrações em imóveis. 
Alguns dos principais cor-
redores ficaram com o trân-

VIRADA Do Ano

Armadilha para captura de lagosta é apreendida

Uma armadilha do tipo 
“covo”, utilizada para a captu-
ra de lagostas, foi apreendida 
por policiais do Batalhão de 
Polícia Ambiental da Paraíba 
através do Pelotão Náutico. A 
apreensão aconteceu na tar-
de de anteontem, no Parque 
Estadual Marinho de Areia 
Vermelha – Pemave.

A armadilha foi encon-
trada em Areia Dourada, 
área de Cabedelo, mas no lo-
cal não havia ninguém, ape-
nas o apetrecho. 

Segundo o major Tibé-
rio Leite, comandante do 
Batalhão Ambiental, as fis-
calizações estão ocorrendo 
diuturnamente pelos po-
liciais ambientais do Pelo-
tão Náutico para que sejam 
evitados quaisquer tipos de 

crimes ambientais naquela 
localidade. 

Ele ressaltou que du-
rante o período de defeso, 
que acontece de 1º de de-
zembro a 31 de maio, de 
acordo com a Instrução Nor-
mativa de nº 206/08 está 
proibida a pesca da lagosta 
vermelha (Panulirus argus) 
e verde (P. Laevicauda).

Na Instrução Normati-
va consta que os pescadores 

que desrespeitarem a regra 
ficam sujeitos a multas de 
R$ 700 a R$ 100 mil mais 
R$ 20 por quilo do produto 
irregular, além de penas de 
até três anos de detenção.

Durante o defeso, res-
taurantes, bares, peixarias, 
distribuidoras de pescado e 
quaisquer outras empresas 
que comercializem lagostas 
devem apresentar declara-
ção de estoques do crustá-

ceo ao Ibama. O prazo para a 
apresentação do documento 
preenchido é dia 7 de dezem-
bro. O descumprimento da 
norma também sujeita os co-
merciantes às mesmas mul-
tas aplicadas aos pescadores.

O período de defeso, 
além da lagosta, também 
protege alguns crustáceos 
e de proteção da piracema, 
que é o período de reprodu-
ção de alguns peixes.

PERÍoDo DE DEFESo

Saiba mais
Em casos de deslizamento, alagamento, suspeita de queda de árvore 
ou desmoronamento, Noé Estrela explica que há um serviço 24h para 
quem precisar de ajuda. O número é o 0800 285 9020. “Uma equipe 
será encaminhada para avaliar o local e acionar as secretarias respon-
sáveis”, explicou.

FiQUE AtENtO
Acione imediatamente a Defesa Civil e abandone o imóvel se você 
perceber:

1. Estalos ou aumento das trincas em pedras;

2. Rachaduras ou trincas no terreno;

3. Árvores, postes e muros inclinados;

4. Muros e paredes estufadas;

5. Novas rachaduras ou trincas na casa.

sito lento, como a Avenida 
Sanhauá, no Varadouro; 
Avenida Pedro II, no Centro; 

e Avenida Epitácio Pessoa, 
no Bairro dos Estados. Com 
relação ao buraco regis-

trado no Varadouro, o pro-
blema foi solucionado de 
forma rápida, segundo um 
comerciante local que não 
quis se identificar. Porém, 
ele mostra que há um vaza-
mento de água na calçada 
da Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU) po-
dendo fazer com que o pro-
blema volte à tona. 

Parte do asfalto tam-
bém cedeu nas imediações 
do Quartel de Polícia Militar, 
no Centro de João Pessoa. O 
trânsito ficou lento e até o 
problema ser solucionado 
houve apoio da Superinten-
dência Executiva de Mobi-
lidade Urbana (Semob). Na 
Rua Ivanice Martins da Câ-
mara, no bairro do Bessa, 
uma árvore caiu com as chu-
vas e interditou um das fai-
xas no início da manhã.
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Leonel Brizola entra 
oficialmente na lista 
dos heróis da pátria
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ACIMA DA INFLAÇÃO

Salário mínimo sobe para R$ 880
Aumento de 11,6% vai 
beneficiar cerca de 40 
milhões de brasileiros

O salário mínimo terá um 
aumento de 11,6% e será de 
R$ 880 a partir de 1º de janei-

ro de 2016. O decreto com o 
novo valor já foi assinado pela 
presidente da República, Dil-
ma Rousseff, e será publica-
do no Diário Oficial da União 
(DOU) desta quarta-feira, 30.

Em nota, a Secretaria de 
Comunicação da Presidência 
da República diz que, com o 
novo valor, a presidente Dil-
ma Rousseff “dá continuidade 

à sua política de valorização 
do salário mínimo” e que o 
reajuste terá impacto direto 
sobre cerca de 40 milhões de 
trabalhadores e aposentados.

Atualmente, o salário mí-
nimo é de R$ 788. O porcentual 
do aumento concedido pelo 
governo está um pouco acima 
da inflação, que em 2015 já 
acumula alta de 10,71%.

FOtO: Valter Campanato/Agência Brasil

As instituições de ensino superior públicas e particulares do Brasil, com avaliação da Capes superior a 6 em seus 
programas de pós-graduação, já podem aderir ao projeto inovador que prevê o intercâmbio de bolsas de mestrado 
e doutorado nas melhores universidades dos países que compõem o BRICS - Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul 
- em áreas estratégicas, como: economia, energia, tecnologia e segurança da informação, mudanças climáticas 
e aquecimento global, recursos hídricos e poluição, e estudos sobre o BRICS.
 
As instituições têm até o dia 29 de janeiro para se inscrever. O edital está disponível em capes.gov.br. 
Estudantes interessados: fiquem atentos ao processo de seleção, que terá início no segundo semestre de 2016.
 
Uma Pátria Educadora se faz com mais acesso à educação.

Chegou ao Brasil 
a Universidade em Rede do BRICS.

Isadora Peron
Da Agência Estado

Bernardo Caram
Da Agência Estado

Reajuste assegura melhora da renda

O ministro do Trabalho 
e Previdência Social, Miguel 
Rossetto, afirmou nessa ter-
ça-feira, 29, que o reajuste 
do salário mínimo assinado 
na mesma data pela presi-
dente Dilma Rousseff asse-
gura uma melhora de renda 
ao trabalhador brasileiro. 
O reajuste, entretanto traz 
pouco ganho real.

Por lei, o cálculo de au-
mento do mínimo leva em 
conta a inflação do último 
ano, mais a taxa de evolução 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) do penúltimo ano. Para 
o valor de 2016, que passa a 
valer a partir de 1º janeiro, foi 
considerado o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
(INPC), que está neste mês 

em 11,57%. O crescimento do 
PIB, que poderia proporcionar 
um ganho real (além da infla-
ção) ao trabalhador, ficou em 
apenas 0,1% em 2014.

“(O reajuste) assegura a 
48 milhões de brasileiros uma 
melhoria da renda, o que sig-
nifica ampliação de mercado, 
qualidade de vida e desen-
volvimento econômico”, disse 
Rossetto. Inicialmente, o Con-
gresso havia aprovado o salá-
rio mínimo de 2016 em R$ 871 
reais. Segundo o ministro, o va-
lor foi atualizado para R$ 880 
devido ao aumento da inflação.  

Questionado se o gover-
no considera positivo um rea-
juste sem ganho real, Rossetto 
afirmou que é evidente que 
em anos de melhor desempe-
nho da economia os ganhos 
são repassados para o reajus-
te. Ele ressaltou que a regra 

atual, por iniciativa de Dilma, 
vale até 2019. A expectativa de 
mercado para o PIB deste ano, 
que vai balizar o cálculo para 
o mínimo de 2017, é de uma 
retração de 3,7%.

Sobre o reajuste de 2016, 
Rossetto informou que o Mi-
nistério do Planejamento ain-
da está calculando o impacto 
nas contas do governo e na 
economia. Em entrevista co-
letiva, ele disse esperar que o 
emprego, que vem em queda 
contínua, inicie uma recupe-
ração já no primeiro semestre.

Previdência
O ministro do Trabalho e 

Previdência Social aproveitou 
para anunciar que será con-
firmado no início de janeiro o 
valor do teto previdenciário, 
que deverá passar dos atuais 
R$ 4.663 para R$ 5.203. Ministro do Trabalho e Previdência Social acredita em recuperação dos empregos no primeiro semestre
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Dilma altera lei e declara Leonel 
Brizola como ‘herói da pátria’
Gaúcho lutou contra o 
regime militar e é uma das 
referências da presidente

“Ele salvou o Ano!” — as quatro palavras 
acrescidas do eufórico ponto de exclamação servem 
para um goleiro ou goleador, campeão de natação ou 
maratonista, protagonista de telenovela, fotonovela 
ou graphic-novel (“Veja”, edição 2458).

Mesmo sem óculos ele exibe algo do cândido 
e imbatível Clark Kent. Ao descobrir que o dono 
deste rosto desenhado por ângulos retos, talhado 
em criptonita e dono de uma índole inquebrantável 
atende pelo nome de Sergio Moro então desvenda-
se que o Salvador da Pátria de 2015 é muito mais 
do que isso: será o Redentor, o Esperado, o sereno 
e sábio Messias que nos livrará das humilhações e 
acabará com nossas desgraças.

Indiscutível boa-pinta, 43 anos, o juiz 
paranaense foi submetido a um tratamento, digamos 
“idealizador”, pelo operador de Photoshop da 
“Veja” (Janos), que da foto original de Lalson Santos 
representando um jovem, despojado e atlético juiz  
nasceu um colosso mitológico, monumental, saído 
do cinzel de Michelangelo.

É possível que o leitor/leitora de “Veja” 
tenha adorado a máscara resultante e a máscula 
confiança nela contida. Mas a intervenção cosmética 
desagradou a muitos — certamente a começar pelo 
próprio Moro, familiares, companheiros da Força-
Tarefa, alunos, amigos e simpatizantes.

A promessa de resgatar o ânimo do país 
não pode estar inscrita num rosto — glamoroso 
ou magnético — claramente simplificado.  As 
instituições brasileiras exigem mais do que feições 
e fisionomias carismáticas para serem devidamente 
reabilitadas.

Mesmo que o ilustre retratado esteja imunizado 
contra a idolatria que  é capaz de suscitar não é 
impossível que segmentos periféricos da Operação 
Lava-Jato sejam contaminados pela onipotência 
advinda dos triunfos das investigações e cometam 
indignidades incompatíveis com a sua missão 
saneadora. E isto não é hipótese.

Convém lembrar que o nefando “Mein Kampf” 
(Minha Luta), escrito por Adolf Hitler em 1925-
1926 e liberado para tradução e impressão, lido ou 
relido nos dias que correm talvez pareça desconexo, 
irracional, tacanho, mas no fim daquela década até 
meados da seguinte, o demoníaco manual levou uma 
das sociedades mais instruídas e disciplinadas da 
Europa e entregar-se ao mesmo desvario e fanatismo 
que grassa em ambientes mais primitivos.

A foto da capa de “Veja” combinada às da 
retrospectiva de 2015 (pp.48-69) não parecem 
editadas por jornalistas, mas por consumados 
semiólogos e psicolinguistas a serviço de uma 
narrativa balizada por símbolos subliminais. Em 
seguida à figura intrépida e mansa de Moro, o Anjo 
do Bem, seguem-se uma Dilma Rousseff agachada 
para entrar no helicóptero, Eduardo Cunha fazendo 
enorme careta e a coleção dos ex-poderosos 
presos pela Lava-Jato conduzidos pelo onipresente 
“japonês” (o agente federal Newton Ishii).

O culto à personalidade tem um incrível poder 
de irradiação, as venerações íntimas, pessoais – 
muito mais do que as vociferadas, ideológicas — são 

capazes de 
criar dinâmicas 
incontroláveis. 
As catástrofes do 
século passado 
foram produzidas 
pelo mesmo tipo 
de intoxicação 
– a devoção 
irrestrita a figuras 
totêmicas como 
Mussolini, Hitler 
e Stalin.  Não 
careciam do 
Photoshop (ainda 
não inventado), 
bastava-lhes a 
truculência.

(Reproduzido do Observatório da Imprensa)

No Photoshop 
de “Veja” 

opiniao.auniao@gmail.com

Dines
Alberto 

A presidente Dilma Rou-
sseff alterou uma lei e incluiu 
o nome de Leonel Brizola no 
“Livro dos Heróis da Pátria”. 
A sanção da norma e a ho-
menagem foram publicadas 
nessa terça-feira, 29, no Diá-
rio Oficial da União (DOU).

Brizola é uma das refe-
rências políticas de Dilma. 
Antes de se filiar ao PT em 
2001, a presidente fez parte 
do PDT, partido que foi fun-
dado pelo político gaúcho.

Para nomear Brizo-
la como “herói da pátria”, a 
presidente sancionou uma 
lei aprovada pelo Congresso 
que altera o tempo necessá-
rio para que uma personali-
dade receba a homenagem 
de 50 para dez anos após a 
morte. Brizola morreu em 
2004, aos 82 anos

Já receberam a homena-
gem nomes como Tiraden-
tes, Zumbi dos Palmares e 
Getúlio Vargas. O livro, com 
páginas de aço, fica expos-
to no Panteão da Pátria, na 
Praça dos Três Poderes, em 
Brasília.

Brizola teve uma atua-
ção importante na luta con-

tra a ditadura e no período 
de redemocratização. Em 
1989, ficou em terceiro lu-
gar na disputa para a Presi-
dência da República, naquela 
que foi a primeira eleição di-
reta depois do golpe militar 
de 1964.

Além de ser governador 
do Rio Grande do Sul, sua 
terra natal, Brizola também 
esteve à frente do governo 
do Rio de Janeiro, onde fixou 
residência em meados da dé-
cada de 60.

Em 1998, Brizola foi vice 
da chapa do então candidato 
do PT Luiz Inácio Lula da 
Silva. A dupla perdeu a elei-
ção para Fernando Henrique 
Cardoso. Em 2002, o PDT 
fez parte da base aliada que 
levou Lula ao poder, mas Bri-
zola sempre se manteve crí-
tico ao governo petista.

Isadora Peron
Da Agência Estado

Brizola teve uma 
atuação importante 
na luta contra a 
ditadura e no 
período de 
redemocratização. 
Em 1989, ficou em 
terceiro na corrida 
presidencial

Em 1979, Brizola é recebido com festa ao voltar do exílio no Uruguai

FOTO: Estadão Conteúdo

O presidente do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
Francisco Falcão, decidiu pe-
dir informações ao Ministé-
rio Público Federal antes de 
decidir sobre a liberdade do 
ex-ministro José Dirceu, pre-
so desde agosto na Operação 
Lava Jato. 

Falcão também deter-
minou que, após a chegada 
da manifestação do MPF, o 

pedido de habeas corpus 
feito pela defesa do ex-mi-
nistro seja encaminhado 
para a 5ª Turma do Tribu-
nal. Com isso, a definição 
sobre a liberdade de Dirceu 
só pode ser tomada a partir 
de fevereiro, quando acaba 
o recesso do Judiciário e as 
Turmas voltam a ter ses-
sões de julgamento. “Consi-
derando que foi formulado 
pedido de medida liminar, 
ouça-se o Ministério Públi-
co Federal. Com o retorno, 

remetam-se os autos para 
análise da Egrégia Turma”, 
decidiu Falcão. 

O ex-ministro da Casa 
Civil, preso em agosto des-
te ano por suspeita de par-
ticipação no esquema de 
corrupção na Petrobras, é 
réu perante a Justiça Fede-
ral no Paraná. Ele responde 
aos crimes de corrupção, 
organização criminosa e 
lavagem de dinheiro. Antes 
da prisão, Dirceu cumpria 
em prisão domiciliar a pena 

pelo processo do mensalão. 

Publicitário
O presidente do STJ tam-

bém solicitou informações e 
encaminhou para a 5ª Tur-
ma do Tribunal pedido de 
habeas corpus apresentado 
pela defesa do publicitário 
Ricardo Hoffmann, preso 
preventivamente na Opera-
ção Lava Jato. Na prática, o 
habeas corpus só será ana-
lisado a partir de fevereiro 
com a decisão.

STJ adia decisão sobre habeas corpus
EX-MINISTRO NA ESPERA ATÉ FEVEREIRO

Beatriz Bulla
Da Agência Estado

Quinze dias após a presiden-
te Dilma Rousseff ser reeleita no 
segundo turno da disputa presi-
dencial em 2014, o ex-ministro 
da Casa Civil condenado no men-
salão José Dirceu discutia com 
interlocutores petistas as indica-
ções dos ministérios do segundo 
mandato da presidente e previa 
dificuldades para Dilma. As re-
velações foram encontradas em 
mensagens de whatsapp no ce-
lular do ex-ministro apreendido 
pela Polícia Federal na Operação 
Lava Jato.

“Tem que ser nomes com visi-
bilidade e aceitação na sociedade 
em amplos setores de cada área, 
senão não acabará bem esse man-
dato”, avaliou Dirceu em diálogo 
com a historiadora e militante pe-

tista Maria Alice Vieiras em 10 de 
novembro de 2014. Na época, o 
ex-ministro ainda cumpria em re-
gime domiciliar sua pena de sete 
meses e 11 anos de prisão por cor-
rupção no mensalão e a ex-minis-
tra e senadora Marta Suplicy es-
tava prestes a deixar o Ministério 
da Cultura e, posteriormente, o 
próprio PT.

Ex-assessora política do ex-
ministro, Maria Alice conversava 
com ele sobre diversos assuntos 
políticos nessa época e também 
articulava o contato do ex-minis-
tro com colegas e políticos. Na 
ocasião, eles conversaram sobre a 
saída de Marta da pasta e a pos-
sibilidade de ela deixar o PT para 
disputar a Prefeitura de São Pau-
lo em 2016, o que acabou ocor-
rendo.

“Falei com Fernando sobre 
cultura e ele citou Samuel Guima-
rães… viu que Marta já fala em 

ir para outro partido, disputar a 
eleição em 16!!!”, exclamou o ex-
ministro. “Barreto vem almoçar 
quarta-feira, disse que é urgente, 
deve ser o mesmo assunto”, se-
gue Dirceu, que não poupa críti-
cas ao PT no diálogo.

Defesa
O criminalista Roberto Pod-

val, que defende o ex-ministro, 
afirmou que “Dirceu foi conde-
nado no mensalão, mas não está 
morto, o direito de atuar politica-
mente não lhe foi tirado, portan-
to, é obvio que o mesmo manti-
nha contatos com vários amigos e 
falava sobre política”.

O advogado lembra ainda 
que o próprio juiz Sérgio Moro, ao 
ser confrontado com os diálogos, 
apontou que eles não implicavam 
Dirceu em nenhuma irregulari-
dade relacionada ao processo da 
Lava Jato do qual ele é réu.

Dirceu discutia ministérios de Dilma
ATIVO NO whATSAPP, AINDA quE PRESO

Mateus Coutinho 
e Ricardo Brandt
Da Agência Estado
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Brasil 

Cunha diz que a Câmara deverá 
concluir impeachment em março
Eduardo Cunha disse que 
os decretos motivaram o 
pedido de afastamento 

Da Agência Estado

O presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
disse acreditar que até o fim 
de março o processo de im-
peachment da presidente 
Dilma Rousseff já estará con-
cluído na Câmara e afirmou 
que as pedaladas não foram 
a base para a aceitação do 
pedido de afastamento da 
petista. “Ignoramos 2014, 
não aceitamos a tese que 
você retroaja no mandato 
anterior. O ato irregular foi 
cometido, os decretos”, disse 
Cunha, referindo-se a medi-
das adotadas pela presidente 
Dilma sem autorização do 
Congresso, descumprindo a 
lei orçamentária. 

Para Cunha, o governo 
está incomodado com o pro-
cesso “tanto é que está ten-
tando pagar as pedaladas”. 
“Sabe que errou”, disse o 
peemedebista, durante café 
da manhã com jornalistas em 
seu gabinete.

O presidente da Câma-
ra disse que o processo de 

impeachment deve recome-
çar em fevereiro e que an-
tes mesmo da publicação do 
acórdão (decisão), vai apre-
sentar embargos de declara-
ção para esclarecer dúvidas 
em relação ao rito do proce-
dimento. Cunha argumentou 
haver jurisprudência sufi-
ciente para sustentar a apre-
sentação de recursos antes 
da publicação do acórdão.

“Nós vamos embargar, 
apesar da ressalva feita pelo 
presidente do Supremo, Ri-
cardo Lewandowski, de que 
não há uma pacificação”, afir-
mou. Questionado se houve 
constrangimento pelo fato 
de Lewandowski ter aberto 
para jornalistas a audiência 
da semana passada, Cunha 
negou. “Nenhum constrangi-
mento, ele me consultou an-
tes”, afirmou. 

Cunha disse que o go-
verno pode até conseguir 
os votos necessários para 
barrar o impeachment na 
Câmara, mas afirmou que 
isso não significará o fim 
da crise. “Governabilida-
de com um terço é difícil”, 
disse, ressaltando que se 
a presidente conseguir se 
manter no cargo ainda terá 
mais três anos para tentar 

O presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
voltou a negar ontem que te-
nha contas no exterior. Em 
café da manhã com jornalis-
tas, o peemedebista disse que 
“dá de presente” qualquer 
conta dele que venha a ser 
encontrada pelos investiga-
dores.

“Vocês podem prepa-
rar em qualquer escritório 
de advocacia internacional 
qualquer documento que 
diga ‘empresa’, ‘truste’, de 
qualquer natureza, para eu 
assinar procuração, doação, 
busca, verificação, não é só 
de Israel não, de Israel, da 
Arábia Saudita, do Líbano, 
de qualquer lugar do mundo 
que você queira e de qualquer 
conta bancária, que eu dou 
de presente para reverter a 
quem quiser porque não exis-
te”, afirmou Cunha.

“Então, eu estou abso-
lutamente tranquilo, não te-

nho preocupação nenhuma. 
O que eu tinha, o que foi co-
locado e que está sendo por 
mim explicado, é o que já é 
de conhecimento. O resto 
não existe, isso é fantasia. Eu 
não estou nem pedindo para 
provar. Eu já faço antecipa-
damente a oferta de assinar 
qualquer documento neces-
sário, de qualquer natureza. 
Não é para dizer que estou 
driblando, de qualquer natu-
reza. Faça o documento que 
quiser que eu assino”, disse o 
presidente da Câmara.

Investigações do Minis-
tério Público suíço já encon-
traram quatro contas ligadas 
a Cunha naquele país. O pee-
medebista diz, no entanto, que 
não se tratam de contas, mas 
de trustes, espécie de fundos 
de investimento. Ele afirma 
ainda que não é dono do di-
nheiro aplicado nestes trustes, 
mas apenas “usufrutuário” e 
“beneficiário em vida”.

No café da manhã de 
hoje, Eduardo Cunha negou 
ter qualquer tipo de relação 
com Ricardo Pernambuco, da 
Carioca Engenharia, que dis-
se em delação premiada que 
pagou propina ao peemede-
bista em conta no Israel Dis-
count Bank e em outras duas 
contas no banco BSI e no Mer-
ril Lynch.

No encontro com jorna-
listas que cobrem a Câmara, 
Cunha disse que o pedido 
de afastamento apresentado 
contra ele pelo procurador-
geral da República, Rodrigo 
Janot, é uma “peça teatral”. 
Durante o café, Cunha afir-
mou estar tomando cuidado 
com suas declarações por te-
mer que Janot use “partes de 
minhas falas” e voltou a se di-
zer perseguido pelo procura-
dor-geral. “Não há dúvida que 
ele me escolheu”, afirmou. 

Confrontado sobre o fato 
de que o ex-líder do governo 

no Senado Delcídio Amaral 
(PT-MS) já havia inclusive sido 
preso, Cunha disse que o sena-
dor está atrás das grades por 
ter sido pego em flagrante.

Questionado se era capaz 
de fazer uma autocrítica, o 
peemedebista disse que deve 
ter cometido vários erros, 
mas não enumerou nenhum. 
Perguntado sobre episódios 
específicos como sua ida à CPI 
da Petrobras, quando negou 
ter contas no exterior pela pri-
meira vez, e as manobras para 
protelar o processo contra ele 
no Conselho de Ética, Cunha 
minimizou a questão. “Não 
considero que são erros”.

Ele disse que apontar 
sua tentativa de defesa como 
manobras é uma tentativa de 
constrangimento. “Você quer 
me constranger. Você não quer 
que eu seja julgado, quer que 
eu seja justiçado”, disse Cunha, 
afirmando ter “expectativa to-
tal de terminar o mandato”.

Eduardo Cunha, participou de café da manhã com jornalistas e fez uma avaliação dos fatos políticos ocorridos este ano no país

recompor a governabilida-
de. “Pode ter um terço (para 
barrar o impeachment), 
mas não significa que ad-
quira governabilidade, vão 

ser três anos de governo ca-
penga”, afirmou.

Eleições
Para Cunha, o desgaste 

do governo, acentuado com 
o pedido de impeachment, 
terá consequências danosas 
nas eleições do ano que vem. 
“O governo não terá discurso 

para enfrentar eleições muni-
cipais. Nas capitais, vejo total 
dificuldade”, disse. “Quem fi-
car atrelado ao governo pode 
perder as eleições”, afirmou.

Presidente descarta contas no exteriorAfastamento é uma peça teatral
O presidente da Câmara, 

Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
criticou na manhã de ontem o 
pedido de afastamento contra 
ele feito pelo procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot. 
“É uma peça teatral, tanto que 
ela é feita em atos”, afirmou.

Cunha disse que no fim 
de semana leu a peça de 190 
páginas e escreveu pessoal-
mente dez páginas para in-
tegrar sua defesa. “Eu tenho 
conhecimento integral das 
190 páginas da peça para di-
zer que é uma peça teatral. 
Ali não tem fatos, só atos tea-
trais”, reforçou.

O presidente da Câma-
ra confirmou que estava de 
posse de boletim de ocorrên-
cia relacionado ao deputado 
Fausto Pinato, ex-relator do 
processo instaurado no Con-
selho de Ética e disse que os 
documentos são públicos. 
“Sim, tinha várias cópias, vá-
rias pessoas me entregaram 
na véspera”, comentou. 

Cunha disse que o docu-
mento foi enviado, inclusive, 
pelo secretário de Segurança 
de São Paulo depois que Pina-
to relatou supostas ameaças. 
“Não tenho nenhum proble-
ma. É um documento público, 
qual o problema de eu ter um 
documento?”, disse.

Durante buscas e 
apreensões, a Polícia Fede-
ral apreendeu no bolso do 
paletó de Cunha o boletim 
de ocorrência em que o de-
putado Fausto Pinato rela-
ta crime de ameaça. Para a 
PGR, o “interesse incomum” 
de Cunha pelo documento 
reforça a suspeita em torno 
da atuação do peemedebista 
para pressionar o então re-
lator do processo.

Cunha disse ainda que as 
cópias de documentos que ti-
nha relacionados a contas no 
exterior eram cópias no in-
quérito. “Eu tirei cópia do que 
estava no inquérito, do que 
ele mesmo propôs”, afirmou.

Economia não 
deverá mudar

 O presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), fez 
na manhã de ontem uma rápi-
da análise da troca do comando 
da Fazenda com a saída de Joa-
quim Levy e a chegada de Nel-
son Barbosa. Para ele, a subs-
tituição não altera a condução 
da política econômica, que con-
tinua nas mãos da presidente 
Dilma Rousseff. “Levy tinha 
muita proposta de corte e ne-
nhuma de melhoria de política 
econômica”, disse, ao iniciar um 
café da manhã com jornalistas, 
em seu gabinete.

Segundo Cunha, o merca-
do financeiro tem a visão de 
que Barbosa não representa 
uma nova política econômica.  
Ele disse que os sinais para 
economia no ano que vem são 
bastante negativos. “Vai ter 
uma pressão muito forte de 
fuga de capitais no início do 
ano”, avaliou.

O presidente da Câmara, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), afirmou ontem que 
deve haver disputa para a liderança do 
PMDB no início do ano e fez críticas ao 
atual líder do partido na casa, Leonar-
do Picciani. Para Cunha, o atual líder do 
PMDB atuou como assessor de imprensa 
do governo. “Nenhum líder tem que ser 
contra ou a favor do impeachment. Ele 
é porta-voz da bancada”, afirmou. “Ele 
não atuou como líder do partido.”

Picciani foi destituído do posto de 
líder do PMDB na Câmara após arti-
culação de deputados da ala pró-im-
peachment do partido. Com o aval do 
vice-presidente da República e presi-
dente nacional da legenda, Michel Te-
mer, esses parlamentares apresentaram 
lista com 35 assinaturas, derrubando o 
deputado fluminense e indicando Leo-
nardo Quintão (MG) ao posto. Oito dias 
depois, contudo, Picciani apresentou 
nova lista com apoio de 36 deputados 
do PMDB e foi reconduzido ao posto.

Picciani anunciou que disputa-

rá novamente o posto em fevereiro, 
quando estão previstas eleições de 
novos líderes partidários e presidentes 
de comissões permanentes na Casa. 
Uma das principais estratégias, para 
se manter no cargo até lá e conseguir 
se reeleger, será manter deputados do 
PMDB do Rio que estavam licenciados 
e retomaram os mandatos no início de 
dezembro para apoiá-lo. 

Eduardo Cunha negou que haja 
constrangimento com Picciani, mas re-
forçou que ele não tem agido como lí-
der do partido e disse que ele não foi 
eleito líder com o seu apoio. “Eu fui 
neutro em sua eleição”, disse. 

Cunha disse prever disputas na 
eleição do partido e reafirmou que vai 
votar nessa eleição. “Vou votar, vamos 
ver quem serão os candidatos”, disse. 
O presidente da Câmara afirmou que 
se a bancada mineira estiver unânime 
ele provavelmente a apoiará. “A dis-
cussão não se dá por nomes, ela se dá 
por plataforma”, explicou.

Peemedebista prevê disputa por liderança

Foto: Dida Sampaio/Estadão Conteúdo
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Bruxelas (AE) - Duas 
pessoas foram presas na 
Bélgica por suspeita de 
planejarem ataques ter-
roristas que teriam como 
alvo “vários locais emble-
máticos de Bruxelas e se-
riam cometidos durante o 
feriado de fim de ano”, de 
acordo com informações da 
promotoria.

Os suspeitos foram 
presos em buscas realiza-
das pela polícia no domin-
go e na segunda-feira nos 
arredores da capital belga, 
na região de Liège e em 
Flemish Brabant. A promo-
toria não revelou os nomes 
nem outras informações 
sobre os suspeitos, mas, 
segundo fontes, seriam um 

homem e uma mulher.
 Um deles foi acusado 

de agir como líder e recru-
tador de um grupo terro-
rista, enquanto o outro foi 
acusado de participar de 
atividades de um grupo ter-
rorista como principal ator 
ou coator

Durante as buscas fo-
ram confiscados uniformes 
de treinamento militar, 
material de propaganda do 
Estado Islâmico e computa-
dores. No entanto, não fo-
ram encontradas armas ou 
explosivos. Outras seis pes-
soas foram interrogadas, 
mas depois liberadas.

Segundo a promoto-
ria, a investigação não tem 
relação com os ataques fei-
tos em paris em 13 de no-
vembro. Em reação àqueles 
ataques, que deixaram 130 
mortos e centenas de feri-
dos, o alerta em Bruxelas foi 
elevado em 21 de novembro 
para o nível máximo.

Os acusados foram presos 
durante buscas realizadas 
pelos policiais belgas

Bélgica prende dois suspeitos de 
planejarem ataques no fim do ano 
Da Agência Estado 

Foto: Osama Sami-Associated Press-Estadão Conteúdo

B
agdá (AE) - O primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, chegou a Ramadi para 
celebrar a liberação da cidade, que estava dominada por militantes do Estado Islâmico. A 
informação é da rede de televisão estatal iraquiana.
Segundo um comandante do exército local, o brigadeiro Ahmed al-Belawi, o premiê 

iniciou a visita com reuniões com forças de segurança e autoridades da província de Anbar, de 
onde Ramadi é capital. A cidade havia sido dominada pelo Estado Islâmico em maio, no que 

marcou um grande revés para o exército iraquiano e a campanha liderada pelos EUA contra o 
grupo terrorista.
Na segunda-feira (28), forças iraquianas apoiadas por ataques aéreos norte-americanos 
expulsaram militantes do Estado Islâmico do centro da cidade e levantaram uma bandeira 
do país sobre o complexo do governo local. No entanto, fontes do exército disseram que os 
insurgentes ainda controlam algumas partes de Ramadi

Iraque comemora a retomada de Ramadi

As 11 pessoas detidas na 
véspera de Natal no Senegal 
por “suspeita de homosse-
xualidade” foram libertadas 
ontem por falta de provas, 
sendo que a polícia precisou 
evitar o linchamento dos de-
tidos durante o transporte 
para o tribunal.

O Código penal do Se-
negal prevê penas de prisão 
efetiva até cinco anos e mul-
tas até US$ 3 mil para quem 
concretizar “atos impróprios 
ou antinaturais com uma 
pessoa do mesmo sexo”.

Citando fontes poli-
ciais e várias testemunhas, 
a agência de notícias sene-
galesa ApS informou que 
um tribunal de Kaolack, 200 
quilômetros a sul de Dacar, 
na província de Casamança, 
fronteira com a Guiné-Bis-
sau, decidiu, devido à insu-
ficiência de provas, libertar 
os 11 detidos no dia 24 deste 
mês na mesma localidade.

Os detidos participa-
vam de um casamento entre 
dois homens, que estão en-
tre os presos, em um colégio 
de Kaolack e foram detidos 
com base na legislação se-
negalesa, quando a polícia 
interrompeu a cerimônia 

e apreendeu as alianças e 
outros objetos não especi-
ficados.

Na saída do tribunal, os 
“suspeitos de serem homos-
sexuais”, dentro de dois veí-
culos da polícia e sob forte es-
colta, foram alvo de insultos 
de uma pequena multidão, 
que também atirou pedras 
nas duas viaturas policiais.

Em 2008, a polícia se-
negalesa prendeu um casal 
do mesmo sexo que estava 
se casando no município de 
Mbao, nos arredores de Da-
car. Em agosto, um tribunal 
de Dacar condenou a seis 
meses de prisão sete pessoas 
acusadas de “práticas ho-
mossexuais”.

Em outubro, o presi-
dente senegalês, Macky Sall, 
opôs-se novamente à despe-
nalização da homossexuali-
dade no Senegal.

“Em nome de quê deve-
mos pensar que a homosse-
xualidade foi despenalizada 
[ em alguns países] deve ser 
também despenalizada aqui 
[no Senegal]. É alguma lei uni-
versal? É preciso respeitar o 
direito de cada povo definir a 
sua própria legislação”, disse 
então Macky Sall, sem adian-
tar pormenores sobre as ra-
zões subjacentes à decisão.

Polícia do Senegal evita
linchamento de pessoas

Guiné fica livre do vírus 
ebola, anuncia a OMS

HoMoSSEXuALIdAdE

Da Agência Lusa

Da Agência Estado

Dacar - A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) de-
clarou que a Guiné está livre 
do vírus ebola e elogiou a 
população e o governo pelo 
feito. Uma cerimônia foi rea-
lizada nessa terça-feira para 
celebrar o progresso do país 
do oeste africano, onde a 
pior epidemia de ebola da 
história começou, em de-
zembro de 2013.

O ebola causou a morte 

de mais de 2,5 mil pessoas 
na Guiné e mais 11,3 mil em 
todo o mundo, principalmen-
te na Libéria e em Serra Leoa. 
Segundo Matshidiso Moeti, 
diretor regional da OMS para 
a África, essa é a primeira vez 
em que os três países para-
ram de transmitir o vírus.

Serra Leoa foi decla-
rada livre do ebola em 7 
de novembro. Já a Libéria 
recebeu esse status duas 
vezes, mas entrou em uma 
terceira fase de alerta.

Nova York  - Um relató-
rio do Comitê para proteção 
de Jornalistas afirma que 69 
profissionais foram mortos 
em todo o mundo durante 
este ano enquanto estavam 
em serviço. Desse total, 28 
foram assassinados por gru-
pos militantes islâmicos, in-
cluindo a Al Qaeda e o Estado 
Islâmico.

A organização, com sede 
em Nova York, disse que a 
Síria foi novamente o local 
mais fatal para os jornalistas, 
embora o número de mortes 
no país em 2015 - 13 - tenha 
sido menor que em anos an-
teriores.

 “Esses jornalistas são os 
mais vulneráveis”, afirmou 
Joel Simon, diretor executivo 
do comitê, referindo-se a re-
pórteres e outros profissio-

nais da área que trabalham 
na Síria e em outras regiões 
dominadas por extremistas 
islâmicos. “Isso é, claramente 
baseado nos dados, um risco 
inacreditável para os jorna-
listas”, acrescentou.

Entre os mortos por 
grupos extremistas islâmi-
cos neste ano estavam oito 
jornalistas assassinados du-
rante o ataque ao escritório 
da revista Charlie Hebdo em 
paris em janeiro.

Embora muitas das mor-
tes tenham envolvido repór-
teres que atuavam em zonas 
de conflito, jornalistas em 
vários países também foram 
mortos depois de fazerem 
reportagens sobre assuntos 
sensíveis. Pelo menos 28 re-
ceberam ameaças de morte 
anteriormente, segundo o 
Comitê para proteção de Jor-
nalistas.

No Brasil, Gleydson Car-
valho, radialista que frequen-
temente criticava a polícia 
e políticos de sua região, foi 
assassinado a tiros enquanto 
apresentava seu programa 
de rádio em agosto. O comi-
tê computou seis mortes no 
Brasil neste ano - o maior 
número registrado pelo gru-
po no país até hoje.

Entre os 69 jornalistas 
mortos neste ano também 
estiveram a repórter Alison 
parker e o videojornalista 
Adam Ward, da rede norte-a-
mericana WDBJ, que foram 
mortos pelo ex-colega Vester 
Lee Flanagan II durante uma 
transmissão ao vivo.

Entre outros países 
onde jornalistas foram mor-
tos estão Bangladesh, Sudão 
do Sul, Iraque e Iêmen. O 
Comitê para proteção de Jor-
nalistas calcula o número de 

jornalistas mortos no mundo 
desde 1992.

O grupo com sede em 
paris Repórteres Sem Fron-
teiras informou que, pelos 
seus cálculos, 67 jornalistas 
foram mortos neste ano em 
todo o mundo enquanto tra-
balhavam ou por causa de 
seus trabalhos. Segundo esse 
grupo, outras 43 mortes não 
foram esclarecidas.

ONG revela que 69 profissionais  
de imprensa foram mortos em 2015

PM que matou negro não é indiciado  

RELAtÓRIo MundIAL 

EStAdoS unIdoS

Da Agência Estado

Da Agência Estado

Cleveland (AE) - Um 
júri votou por não indiciar 
um policial de Cleveland, 
em Ohio, nos Estados Uni-
dos, por matar a tiros um 
menino negro de 12 anos 
que carregava uma arma 
de chumbinho. Um grupo 
de manifestantes se reu-
niu do lado de fora do Cen-
tro de Justiça do Condado 
de Cuyahoga ontem e no 

centro de recreação onde 
Tamir Rice foi morto por 
Timothy Loehmann em no-
vembro do ano passado.

Evidências
O promotor local, Tim 

McGinty, anunciou que 
Loehmann e o policial que 
atuava com ele não serão 
indiciados por causa de evi-
dências “indiscutíveis” de 
que Tamir carregava o que 
os policiais acreditavam 
ser uma arma real. McGinty 

pediu que as manifestações 
contrárias à decisão do júri 
sejam pacíficas.

O prefeito de Cleve-
land, Frank Jackson, fez um 
pedido similar, assim como 
a família de Tamir. Advoga-
dos da família criticaram a 
decisão do júri, mas pedi-
ram que as pessoas se ex-
pressem “pacificamente e 
democraticamente”. No en-
tanto, alguns manifestantes 
gritavam: “Sem justiça, não 
há paz!”

Um vídeo produzido 
por uma câmera de se-
gurança e divulgado dias 
depois da morte de Tamir 
causou ultraje e contribuiu 
para alimentar o movimen-
to Vidas Negras Importam 
(Black Lives Matter), criado 
depois que homens negros 
foram mortos pela polí-
cia de Ferguson e de Nova 
York. Os policiais dos dois 
casos também foram libe-
rados de acusações crimi-
nais por júris.

A organização, 
com sede em 
Nova York, disse 
que a Síria foi 
novamente o local 
mais fatal para 
os jornalistas 
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vôlei de praia paraíba

15 atividades no mês de janeiro
programação já começa 
no sábado e busca 
revelar novos talentos
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Número 1 do ranking 
da Fifa, bélgica sonha 
agora com títulos

Quinze eventos vão 
marcar o vôlei de praia pa-
raibano no próximo mês. 
São atividades desenvolvi-
das pela Federação Paraiba-
na da modalidade esportiva 
e pela Confederação Brasi-
leira. A programação, divul-
gada ontem pela entidade 
no Estado, dá oportunidade 
a garotos e garotas que que-
rem seguir carreira na prá-
tica esportiva. Há também 
disputas de etapas do Esta-
dual 2016 e Circuito Banco 
do Brasil.

“Estamos divulgando a 
Programação Viva o Vôlei de 
Praia, na verdade, não ape-
nas o mês de janeiro, mas, 
também, fevereiro e março já 
estão com suas agendas pre-
enchidas”, afirmou Giovani 
Marques, responsável pelo 
Departamento de Vôlei de 
Praia da Federação Paraiba-
na de Voleibol.

As atividades referentes 
à próxima temporada já têm 
início no próximo sábado, 2, 
quando estarão abertas as 
inscrições para a 1ª Etapa 
do Paraibano Sub-23, que 
ocorrerá no dia seguinte. Na 
segunda-feira, dia 4, a fede-
ração dará início a Escolinha 
Vôlei Kids, com professores 
do Centro de Treinamento a 
Grande Sacada.

Dando sequência à pro-
gramação, uma reunião está 
marcada para o próximo dia 
7, com os técnicos falando 
sobre as seleções paraibanas 
sub-17, sub-19, sub-21 e com 
os atletas que participaram 
do Master de Saquarema. Na 
ocasião, haverá entrega de 
bolas para os centros de trei-
namentos, escolinhas e redes 
de vôlei de praia. 

“Também no dia 7, have-
rá ainda a entrega das meda-
lhas aos atletas melhores da 
temporada 2015. Estamos 
programando uma grande 
festa para este dia”, alegou 
Giovane Marques, lembran-
do que “o vôlei de praia tem 
crescido muito na Paraíba e, 
para 2016, a meta é que este 
esporte tenha ainda mais vi-
sibilidade”.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Ronaldinho volta a 
defender o Barça

Léo Moura deve 
ir para o Londrina

Depois de marcar época no futebol 
mundial pelo Barcelona, Ronaldinho Gaúcho 
pode agora vestir a camisa do “xará” Barcelona 
de Guayaquil, do Equador, em um amistoso. 
A informação foi dada pelo irmão e agente 
do jogador, Assis, que também confirmou 
que o atleta vai jogar pelo Fluminense nos 
Estados Unidos. Em entrevista, ele afirmou 
que Ronaldinho está perto de atuar pelo clube 
- que tem no histórico dois vice-campeonatos 
da Taça Libertadores - em uma partida a ser 
realizada no dia 30 de janeiro e com rival 
ainda indefinido. “Estamos conversando. 
Está bem adiantada a negociação, já 
coordenamos viagens, voos e tudo mais”, 
disse Assis.

A torcida do Londrina pode ganhar 
um presente de natal atrasado nos 
próximos dias. Segundo Sérgio Malucelli, 
gestor do clube alviceleste, a chance de 
o lateral-direito Léo Moura acertar com o 
Tubarão é “muito grande”. Amigo pessoal 
do jogador, que hoje defende o FC Goa, 
da Índia, o dirigente mostrou confiança 
e acredita que a negociação deve ter 
um final feliz até o fim desta semana. 
“Fizemos uma proposta e estamos 
aguardando. Essa semana devemos ter 
uma novidade. A chance é muito grande 
de ele vir e reforçar o Londrina - disse o 
dirigente que está muito otimista com 
uma definição positiva.

Curtas

Fluminense anuncia 
atacante Richarlison

O Fluminense anunciou ontem 
o terceiro reforço da equipe para a 
próxima temporada. Richarlison passou 
por exames médicos e assinou contrato 
até o fim de 2020. Ele se apresentará 
normalmente no dia 4 de janeiro, onde 
terá o primeiro contato com os novos 
companheiros nas Laranjeiras. “É um 
sonho de infância que está sendo 
realizado poder jogar num clube como 
o Fluminense. Isso foi fruto do meu 
trabalho no América, tenho muito a 
agradecer ao clube por ter me dado a 
oportunidade de aparecer, mas agora 
o que mais quero é fazer a alegria dos 
torcedores tricolores”, disse o jovem 
atacante de apenas 18 anos.

Botafogo e CSP embarcam amanhã
COpa SÃO paUlO

O time sub-20 do CSP treinou arduamente para a competição os jogadores se dizem motivados para a estreia contra o Guaratinguetá

Volante Marcos quer fazer história no Belo
Jogador de forte marcação 

e estilo de sair jogando para 
surpreender a defesa adversá-
ria, com forte impulsão de che-
gar ao gol. Características do 
volante Marcos Antonio, de 27 
anos, um dos reforços do Bota-
fogo para a próxima tempora-
da. Apesar da pequena altura 
(1m60), o ex-atleta do Asa de 
Arapiraca-AL colocará em prá-
tica a experiência de ter atuado 
no futebol do Japão e Alema-
nha, ambos por um ano, respec-
tivamente. Além de passar pela 
“terra do fumo”, o baixinho de-
fendeu o Centro Sportivo Alago-

ano ((CSA-AL) e o Atlético-GO.
“São centros que atuam 

grandes jogadores e com fute-
bol diferenciado. Minha passa-
gem pelo futebol internacional 
foi fundamental. Aprendi muita 
coisa que posso passar no Bo-
tafogo. Espero não decepcionar 
a torcida”, disse. Ele sabe que 
terá pela frente concorrentes de 
peso na briga pela vaga de titu-
lar, a exemplo de Thiago Costa, 
Gedeil, Léo Henrique e Djavan 
(os dois últimos da base). ”Todo 
profissional chega para jogar 
e mostrar serviço. Comigo não 
será diferente”, avaliou.  Jogador trouxe sua experiência no futebol internacional

FOtO: Divulgação

FOtO: Ortilo Antônio

Os dois representantes 
da Paraíba, Botafogo e Cen-
tro Sportivo Paraibano (CSP), 
embarcam amanhã para São 
Paulo,  para encarar a 47ª 
edição da Copa São Paulo 
de Futebol Junior/2016, que 
acontece no período de 2 a 
25 de janeiro. As equipes es-
treiam no próximo sábado. O 
CSP enfrenta o Guaratingue-
tá-SP, às 13h, e o Belo terá 
pela frente a Internacional 

de Limeira-SP, às 16h30.
 O Tigre está no Grupo 

8, ao lado ainda do Ceará e 
Joinvile-SC, com o Botafogo 
no Grupo 2, que tem também 
o Corinthians-SP e  Braganti-
no-SP. Comandado pelo trei-
nador Gerson Junior, o CSP 
levará a base que foi cam-
peão Estadual Sub-20 - o vice 
foi o Botafogo - prometendo 
fazer uma boa campanha na 
primeira disputa oficial da 
próxima temporada. 

Para o comandante do 
Azulão a palavra de ordem é 

confiança para que o grupo 
possa almejar as vitórias e a 
classificação para a próxima 
fase.

Com relação ao primei-
ro compromisso, Gerson, 
frisou que não conhece 
nada sobre o adversário, 
mas que colocará em campo 
a base que empatou amisto-
samente com o Sub-20 do 
Sport do Recife-PE (1 a 1 e 
2 a 2), nas partidas realiza-
das no campo do Unipê e CT 
da Ilha do Retiro, respecti-
vamente. 

Pelo lado da Maravilha 
do Contorno, a expectativa é 
das melhores para um time 
que conhece o tradicional 
desafio nacional.

A começar do treinador 
Ramiro Sousa, que coman-
dou o CSP em outras oportu-
nidades e sabe das dificulda-
des que terá novamente em 
solo paulista. De acordo com 
o profissional, o Belo pegou 
um grupo difícil e complica-
do, com o “todo poderoso” 
Corinthians-SP sendo um 
dos adversários do Belo. 

FOtO: Divulgação

Ao longo do ano de 2015, 
o vôlei de praia no Estado 
ganhou cada vez mais 
adeptos, elevando o 
esporte em âmbito 
nacional

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br



Pilotos brasileiros esperam mais 
dificuldades no Rali Dakar 2016

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 30 de dezembro de 2015

Botafogo e Kashima, as duas melhores equipes do 
Paraibano Feminino 2015, aguardam de forma ansio-
sa a posição da Federação Paraibana de Futebol em 
marcar a decisão entre as equipes para saber quem 
será o representante do Estado na Copa do Brasil de 
Futebol Feminino 2016. O Santa Cruz, terceiro coloca-
do, insiste em ficar com a vaga do Kashima, no tape-
tão. Denuncia o time pessoense por irregularidade na 
escalação de jogadoras. A mesma denúncia foi feita 
pelo Kashima contra a Cobra Coral que teria escalado 
12 atletas fora do prazo de inscrição.

A manhã do dia 27 de maio jamais será esqueci-
da por aqueles que são aficionados por futebol. Uma 
ação da polícia norte-americana, o FBI, em conjun-
to com as autoridades suíças algemou alguns dos 
maiores cartolas do futebol mundial. Hospedados 
no famoso e luxuoso Baur au Lac, de Zurique, sete 
cartolas de diversos países - todos membros de 
algum comitê da Fifa - foram presos assim que o Sol 
começou a raiar e a apenas dois dias das eleições da 
presidência da entidade.

Viram o “sol quadrado” o ex-presidente da 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria 
Marin, o então presidente da Confederação de Fu-
tebol da América do Norte, América Central e Caribe 
(Concacaf), Jeffrey Webb, o então presidente da 
Confederação de Futebol da Costa Rica, Eduardo Li, 
o ex-presidente da Concacaf, Jack Warner, o ex-pre-
sidente da Confederação Sul-Americana de Futebol 
(Conmebol), Eugenio Figueiredo, o diretor de desen-
volvimento da Fifa, Julio Rocha, e o então assistente 
da presidência da Concacaf, Costas Takkas.

Além deles, outras oito pessoas também tive-
ram mandados de prisão anunciados, sendo a maioria 
latinos-americanos envolvidos com os direitos de 
transmissão de imagens de campeonatos nacionais 
e internacionais. O escândalo abalou a cúpula da Fifa, 
mas, mesmo assim, o então presidente Joseph Blat-
ter foi reeleito para o posto, em uma disputa com 
o príncipe da Jordânia, Ali bin Al Hussein. Porém, com 
a constante pressão internacional sobre o suíço, 
ele anunciou que deixaria o posto apenas cinco dias 
após ser eleito.

Paraibano Feminino

O futebol começa a 
limpar as chuteiras

Quem continua com muito 
charme e intensificando os 
treinamentos em João Pessoa, 
é a paraibana Andressa Morais 
de Oliveira. Com vaga garantida 
nos Jogos Olimpícos de 2016, 
ela quer trazer uma medalha 
no lançamento de disco.

Em João Pessoa

O sonho dos jogadores de base em um dia se tornar um 
verdadeiro vencedor na profissão de atleta de futebol 
é, sem sombra de dúvida, a Copa São Paulo de Futebol 
Júnior. A competição tem início nos primeiros dias do mês 
de janeiro e desperta a atenção de olheiros do mundo 
inteiro. A Paraíba também está neste contexto e aí vão 
as boas sortes para os jogadores do Botafogo e CSP, 
nossos representantes na tradicional competição.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Cerca de 25 atletas pa-
raibanos já estão em São 
Paulo para mais uma Cor-
rida Internacional de São 
Silvestre. A competição 
acontece amanhã nas ruas 
centrais da maior cidade 
da América Latina.

Na São Silvestre

Nossos times na copinha

Brasil será representado 
por sete pilotos, sendo 
apenas um de moto

O ano de 2015 ainda nem 
acabou, mas a contagem re-
gressiva para o Rali Dakar 2016 
já está em ritmo acelerado. No 
próximo dia 2 de janeiro, os pi-
lotos partem para encarar os 
9.583km daquela que é a mais 
difícil prova off-road do plane-
ta, entre eles as três duplas da 
equipe Mitsubishi Petrobras.

Para 2016, Guilherme 
Spinelli e Yousseff Haddad e 
Carlos Sousa e Paulo Fiuza 
ganham a companhia de João 
Franciosi e Gustavo Gugelmin, 
que vão defender as cores da 
Ralliart Brasil também guiando 
um ASX Racing. Às vésperas da 
largada, Spinelli coloca a passa-
gem por Fiambalá como ponto 
mais difícil do Dakar.

“Os três dias que teremos 
na região de Fiambalá, na Ar-
gentina, serão os mais difíceis 
que já tivemos aqui na Améri-
ca do Sul”, disse. “Além disso, 
há um boato que em 2017 o 
Dakar seja realizado em outro 
local, e isso deve estar motivan-
do a organização a fazer uma 
prova mais marcante. Estamos 
ainda mais ansiosos para que 
comece logo”, continuou.

O português Carlos Sousa 
também espera uma prova di-
fícil pela frente, mas acredita 
que o aumento na estrutura do 
time vai favorecer a Mitsubishi.

“Vai ser uma prova muito 
diferente, com características 
que nos favorecem”, avaliou. 
“E ter três carros na equipe é 
muito positivo, com uma es-
trutura maior, melhor e com 
mais capacidade para um aju-
dar o outro”, declarou.

Debutante no Dakar, 
Franciosi, que já venceu no 
Rali dos Sertões na geral e 
nos últimos três anos foi o 
campeão da categoria Protó-
tipos T1, não esconde a an-
siedade com a estreia.

“A cada dia que passa a 
expectativa só aumenta para 

a participação do meu pri-
meiro Dakar”, contou. “O ob-
jetivo principal é completar a 
prova”, frisou Franciosi. 

“O percurso é novo, dife-
rente dos outros anos, e pode 
até nos ajudar por ter menos 
dunas e mais estradas, que é o 
que estamos mais acostuma-
dos”, considerou. “A cada dia 
que passa a expectativa é ain-
da maior e isso é muito bom. 
Quero chegar bem em Buenos 
Aires para que possamos fazer 
uma ótima prova”, continuou.

Gustavo, por sua vez, é 
um pouquinho mais expe-
riente, mas, indo para seu 
segundo Dakar, vê a saída 
das dunas do Peru como um 
alívio para a dupla.

“O trecho do Peru teria 
muitas dunas. E, para nós, 
pela pouca experiência nesse 
tipo de terreno, acabaríamos 
sofrendo muito, o que acabou 
sendo bom”, reconheceu. “As 
especiais ficaram muito pareci-
das com o que temos no Brasil, 
mais estradas sinuosas e mon-
tanhas, o que pode ajudar a 
equipe brasileira a alcançar um 
melhor resultado, diminuindo 
a diferença que temos em rela-
ção às dunas”, ponderou. 

“Vai ser um rali difícil, 
especiais longas, três dias de 
dunas em Fiambalá. Estamos 
bem preparados para atingir o 
objetivo de levar o ASX Racing 
até o final”, concluiu.

Ao todo, 354 veículos fo-

ram inscritos para os 14 dias 
de competição. Jean Azevedo, 
da Honda, será o único brasi-
leiro na categoria de motos, 
enquanto Marcelo Medeiros 
(Yamaha) representará o 
País nos quadriciclos.

Nos carros, duas duplas 
brasileiras estão inscritas na 
prova: Guilherme Spinelli/
Youssef Haddad e João Fran-
ciosi/Gustavo Gugelmin com-
petirão pela Mistubishi. Nos 
UTVs, Leandro Torres e Lou-
rival Roldan correrão pela Po-
laris. A largada do Rally Dakar 
2016 será em Buenos Aires, 
no dia 2 de janeiro. A chegada, 
prevista para o dia 16 do mes-
mo mês, também será na Ar-
gentina, na cidade de Rosário. 

Nadal sonha com medalha na Rio 2016
O início de um novo ano 

olímpico enche Rafael Nadal 
de esperança. Medalhista de 
ouro nos Jogos de 2008 em 
Pequim, o espanhol não pôde 
defender o título quatro anos 
depois, em Londres, por conta 
de lesão no joelho. Assim, Na-
dal tem como meta estar apto 
para voltar aos Jogos no Rio de 
Janeiro, no mês de agosto.

"A primeira coisa que te-
nho de fazer é me classificar 
e conseguir competir nos Jo-
gos, porque em 2012 foi um 
momento muito duro não 
poder estar lá", disse Nadal, 
em entrevista ao jornal El 
País, realizada durante o ATP 
Finals, mas publicada apenas 
na última segunda-feira. "A 
experiência dos Jogos é es-
pecial, portanto é claro que 
estou muito esperançoso em 
voltar", acrescenta.

Metade do caminho até a 
classificação para o Rio já foi 
traçado, uma vez que o ran-
king usado como base para 
definir as 56 dos 64 partici-
pantes será o de 6 de junho 
de 2016 (imediatamente ao 
término da próxima edição de 
Roland Garros). Isso significa 

que os resultados desde 8 de 
junho de 2015 já são válidos 
para a lista e o atual número 5 
do mundo não deve ter dificul-
dade para confirmar a vaga. 

Durante a entrevista 
concedida ao tradicional 
jornal espanhol, Nadal ain-
da abordou os altos e baixos 
que viveu ao longo da última 
temporada. Para ele, não foi 
um ano de evolução em ter-
mos de jogo, mas produtivo 
no sentido de lidar com si-
tuações inéditas na carreira 
do ponto de vista emocional. 

"Evidentemente, à 
medida que passavam os 
meses e os torneios que 
em teoria eram favoráveis 
para mim, e não conseguia 
ter bons resultados, tudo 
se complicava um pouco 
mais", lembrou Nadal, que 
não venceu nenhum Grand 
Slam e foi eliminado ain-
da nas quartas em Roland 
Garros por Novak Djoko-
vic. "Trabalhei muito para 
mudar as coisas e, curio-
samente, tudo deu mais 
certo na parte final do ano, 
que costuma ser mais difí-
cil para mim", acrescentou 

TÊNIS

o espanhol, que chegou 
a ocupar o décimo lugar 
no ranking, mas reagiu no 

final da temporada, com 
boas campanhas em tor-
neios de quadras duras.

Rafael Nadal disse que o final da temporada foi gratificante

Jean Azevedo será 
o único brasileiro 
que participará 
com moto no rali

FOTOS: Reprodução



Bélgica agora sonha com títulos
1a do ranking da fifa

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 30 de dezembro de 2015

Seleção européia projeta 
resultados expressivos 
para justificar posição

O ano de 2015 acaba 
com a Bélgica na condição 
de melhor seleção masculi-
na de futebol no mundo, se-
gundo a lista da Fifa. A reno-
mada geração do País agora 
tem a missão de alcançar 
resultados expressivos para 
mostrar que chama aten-
ção não apenas por conta 
de sua posição no polêmico 
ranking.

"Nosso objetivo agora 
é reafirmar nossa posição. 
Queremos estar nos maio-
res torneios a cada dois 
anos. Temos que alcançar as 
quartas de final da Copa do 
Mundo e as semifinais das 
Euros. Fazer isso seria uma 
marca fantástica", afirmou 
o técnico da seleção belga, 
Marc Wilmots, em entrevis-
ta ao site da Fifa.

Nos últimos anos, o País 
confirmou a promissora ge-
ração que tem com resul-
tados expressivos. Afinal, 
voltou à Copa do Mundo em 
2014 após 12 anos de ausên-
cia e avançou até as quartas 
de final. Já neste ano, confir-
mou a classificação à Euro 
depois de 16 anos sem parti-
cipar do torneio. Além disso, 
a equipe perdeu apenas um 
de seus últimos 14 jogos e 
vem de cinco vitórias segui-
das, sendo a última contra a 
Itália.

"Eu olho onde estáva-
mos três anos atrás e o que 
conseguimos desde então. 
Não há dúvida que temos 
grandes ambições, nosso 
objetivo deve ser sempre 
alcançar a final. Sempre 
queremos deixar o campo 
como vencedores. Eu acho 
que estamos entre as cinco 
ou seis seleções na Europa", 
declarou.

"Embora nosso time 
continue muito jovem, que-
remos saborear o sucesso, 
e isso inclui o treinador. En-
quanto iremos à Euro 2016 
cheios de confiança, tam-
bém sabemos que qualquer 
coisa pode acontecer em um 
torneio. Acertar a trave, de-
cisões ruins, há tantos fato-
res que você simplesmente 
não pode prever", disse o 
treinador.

Melhor do mundo
O comandante da me-

lhor seleção do mundo 
também falou na entrevista 
sobre a escolha do melhor 
jogador do mundo. Wilmots, 
no entanto, ficou em cima do 
muro sobre quem deve ficar 
com o prêmio entre os três 
finalistas: Cristiano Ronal-
do, Lionel Messi e Neymar.

"É impossível escolher 
o melhor entre três jogado-
res como eles. Ronaldo tem 
sido memorável para Real há 
anos, sempre marcando gols, 
nunca machucado. Messi 
está em uma posição similar, 
apesar de ter recentemente 
ficado lesionado por um lon-
go tempo pela primeira vez. 
Neymar está ainda melhor e 
agora parece imparável. Eles 
estão simplesmente jogando 
em um outro nível de todos os 
demais. A melhor maneira de 
escolher o vencedor da Bola 
de Ouro seria tirar um nome 
da cartola - os três são expe-
cionais", afirmou. O anúncio 
do melhor jogador do mundo 
pela Fifa vai acontecer no dia 
11 de janeiro em cerimônia 
na sede da Entidade, na Suíça.

Manchester diz que paga R$ 190 mi pelo brasileiro
Segundo informa o jornal Forza 

Italian Football, o Manchester United 
já prepara uma proposta que gira 
em torno dos 33 milhões de euros 
(R$ 190 milhões) para contratar 
o brasileiro Felipe Anderson, hoje 
jogador da Lazio.

O meia-atacante que iniciou a 
carreira no Santos já era desejado 
pelos Red Devils há um bom tempo, 
mas será finalmente na próxima janela 
de transferências em janeiro que a 
equipe deverá avançar pela primeira 
vez para uma proposta concreta. 
Como se tornou um jogador de grande 
destaque na Itália, a Lazio só aceitará 

liberar um de seus principais atletas 
por uma quantia alta.

A prioridade em Manchester 
era a de contratar James Rodriguez, 
mas como o colombiano vive bom 
momento no Real Madrid, os ingleses 
avaliaram sua negociação como 
improvável de se concretizar, e 
resolveram ter o brasileiro como alvo 
principal.

Caso a proposta seja confirmada 
e o negócio saia, Felipe Anderson se 
tornará uma das contratações mais 
caras da história do United, junto 
de nomes de peso como Berbatov e 
Wayne Rooney.

 FELIPE ANDERSON

Atacante desabafa após ano ruim na sua carreira
Arjen Robben tem mo-

tivos para querer que 2015 
acabe logo. Apesar    de o 
Bayern de Munique seguir 
jogando o fino da bola, o ata-
cante teve um ano marcado 
por lesões e pouco entrou 
em campo nos últimos 12 
meses.

Em entrevista ao jornal 
holandês NOS, o camisa 10 
bávaro desabafou: "Estou 
feliz porque 2015 termina. 
Tem sido um ano de m... 
para mim. Me lesionei de 
maneira tola em março e 

desde então não voltei a me 
sentir bem", disse.

O Bayern já anunciou 
Carlo Ancelotti como treina-
dor a partir da próxima tem-
porada, uma vez que o Pep 
Guardiola garantiu que não 
permanecerá na Alemanha. 
Robben, contudo, demons-
trou seu descontentamento 
a respeito da saída do co-
mandante.

"É uma verdadeira lásti-
ma. Estou um pouco decep-
cionado por ver que ele se 
vai. Agora é começar de novo 

como acontece cada vez que 
há um novo treinador", afir-
mou. O holandês, aliás, foi 
sucinto quando questionado 
sobre Ancelotti.

"Ainda é cedo para falar 
dele. Estamos no meio da 
temporada e resta muito a 
ganhar", finalizou.

Sob o comando de 
Guardiola, Robben e o resto 
do elenco do Bayern con-
quistaram o Mundial de Clu-
bes da Fifa, a Supercopa da 
UEFA, a Copa da Alemanha e 
dois Campeonatos Alemães.

ARJEN ROBBEN

Técnico do Liverpol enche a bola de Pepe Guardiola
O treinador do Liverpool, 

o alemão Jürgen Klopp, disse 
que se o técnico espanhol Pep 
Guardiola assumir o comando 
do Manchester City, como afir-
mam alguns meios de comuni-
cação alemães, o Campeonato 
Inglês ganharia possivelmente 
o melhor técnico do mundo".

"Se isso realmente ocor-
rer, então possivelmente te-
remos o melhor treinador do 
mundo, o que faria as coisas 
um pouco mais difíceis para 
todas as outras equipes. Mas 
isto ainda está muito longe", 
disse Klopp em declarações 
ao jornal "Bild".

Segundo brincou o ale-
mão, "se estes rumores so-

bre transferências tiverem o 
mesmo rumo dos demais ru-
mores, então Pep acabará em 
algum lugar totalmente dife-
rente".

O técnico do Liverpool 
também se mostrou satisfeito 
com os resultados conquista-
dos até o momento à frente 
do clube.

"Já tivemos momentos e 
partidas muito, muito boas, 
mas também alguns resulta-
dos menos positivos, o que é 
algo totalmente normal", dis-
se.

Neste sentido, Klopp 
afirmou que "até o momento, 
tudo está totalmente em or-
dem", embora tenha reconhe-

cido que as coisas "sempre 
podem melhorar, mas tam-
bém poderiam piorar".

"O que está claro é que o 
Liverpool é um clube genial e 
é muito bom trabalhar aqui", 
disse.

O próprio "Bild" tinha 
noticiado na última quinta-
feira que Guardiola receberá 
25 milhões por ano no Man-
chester City, equipe com a 
qual assinaria por três tem-
poradas.

Se esta informação for 
confirmada, Guardiola se 
transformará no treinador de 
futebol mais bem pago, ao do-
brar seu atual salário no time 
de futebol bávaro. 

RECONHECIMENTO

Felipe 
Anderson 
vem sendo 
o principal 
destaque da 
Lazio

Jurgen Klopp orienta os jogadores do Liverpol em jogo do Inglês

Robben teve um ano marcado por lesões e pouca presença em campo

Jogadores da seleção belga em comemoração de gol pelas eliminatórias da Eurocopa, competição que foi destaque, e a colocou como a melhor do ranking no mundo
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Rubens Lopes exige que 
a CBF puna os clubes por 
participar de uma Liga

Ferj ameaça a dupla Fla-Flu
DESFILIAÇÃO

Com o seu prestígio em 
queda por causa do fracasso 
dos clubes do Estado no Cam-
peonato Brasileiro, o presiden-
te da Federação de Futebol do 
Rio, Rubens Lopes, voltou a 
atacar Flamengo e Fluminense 
e disse que vai cobrar da CBF 
uma atitude firme na Fifa con-
tra os dois clubes. Isso porque 
o dirigente não admite que eles 
participem de torneio organi-
zado pela Liga Sul-Minas-Rio, 
previsto para começar no iní-
cio de 2016.

"Do ponto de vista espor-
tivo, essa liga é pirata. Exigi-
remos da CBF que faça gestão 
junto à Fifa e tome as providên-
cias cabíveis. E isso chega até a 
suspensão e a desfiliação", dis-
se Lopes, em entrevista que foi 
ao ar na noite da última segun-
da-feira pela Rádio Tupi .

Rubens Lopes é um dos 
principais nomes do grupo 
que dá suporte político a Mar-
co Polo Del Nero, presidente 
licenciado da CBF e indiciado 
pela Justiça dos EUA por cri-
mes de corrupção.

Ele citou o Regulamento 
Geral das Competições, da CBF, 
para afirmar que Flamengo e 
Fluminense não poderiam par-
ticipar do torneio da liga sem 
autorização da federação do 
Rio. Os dois clubes, no entanto, 
garantem que tem embasa-
mento jurídico para a disputa

Ainda na entrevista, Lo-
pes falou de outras sanções 
previstas para Fla e Flu - me-
didas aprovadas pelos demais 
clubes da Primeira Divisão do 
Rio, em assembleia liderada 
pelo Vasco. Estarão impedidos 
de participar do Estadual, nas 
categorias de base, e ainda de-
vem deixar de receber a cota 
de TV do Carioca.

No Brasileiro de 2015, o 
futebol do Rio se destacou pelo 
avesso. Foi o único que teve 
clubes rebaixados nas Séries A 
(Vasco), B (Macaé) e C (Madu-
reira).

Primeira Liga
Globo e Primeira Liga de-

vem anunciar nos próximos 
dias o fim da novela sobre os 
direitos de transmissão da Liga 
Sul-Minas-Rio, que será dis-
putada entre 27 de janeiro e 
31 de março. A informação foi 
dada pelo presidente da enti-
dade, Gilvan de Pinho Tavares, 
ao diário Lance!

“A Globo vai assinar o 
contrato com a Liga Sul-Mi-
nas-Rio. Está praticamente 
tudo resolvido”, disse o man-
datário do Cruzeiro. Procu-
rada pela reportagem da Má-
quina do Esporte, a emissora 
carioca não confirma oficial-
mente o acordo, tampouco a 
proximidade da assinatura 
do contrato de um ano, com 
possibilidade de prorrogação.

O martelo deve ser batido 
na próxima semana, em reu-
nião que debaterá a divisão das 
cotas entre os clubes, uns dos 
principais pontos de discussão 
entre os dirigentes das equipes 
participantes. O encontro está 
marcado para o dia 5 de janei-
ro, em Belo Horizonte.

À Rádio Itatiaia, de Minas 
Gerais, Tavares afirmou que os 
jogos serão exibidos pelo Spor-
TV, da rede Globosat. Os valo-
res do contrato girariam em 
torno de R$ 80 milhões, oferta 
superior à feita por Esporte 
Interativo, ESPN e Record, que 
também tinham interesse.

Fluminense e Flamengo voltam a ser ameaçados pelo presidente da Federação (no detalhe) que já avisou que a dupla será punida no Estadual ao não receber cotas de TV

Bandeira começa a ser pressionado por reforços
Reeleito no início de de-

zembro e empossado para 
mais um mandato à frente do 
Flamengo há uma semana, 
Eduardo Bandeira de Mello já 
se vê pressionado neste início 
da nova gestão.

Com um discurso de re-
formulação completa na polí-
tica do futebol e investimen-
tos no setor mais criticado nos 
primeiros três anos de traba-
lho, o presidente e sua direto-
ria encaram críticas de torce-
dores e até aliados políticos 
por conta da falta de reforços 
de peso nestas primeiras se-
manas de atuação no mercado 
da bola.

Impaciente, a torcida 
perdeu a calma de vez com 
a demora na novela sobre a 
contratação do zagueiro Hen-
rique. Apontado internamen-

te como provável reforço, o jo-
gador do Napoli (Itália) ficou 
distante da Gávea e levantou 
dúvidas sobre a atuação dos 
cartolas rubro-negros no mer-
cado.

Incomodados com as co-
branças, dirigentes como o 
vice de comunicação, Antônio 
Tabet, e o vice de finanças, 
Cláudio Pracownik chegaram 
a utilizar rede sociais para ten-
tar acalmar os torcedores.

"Esclarecendo: Investi-
mentos em futebol não são 
exclusivamente em elenco; 
os recursos previstos estarão 
disponíveis (caixa) ao longo 
de 2016", postou Pracow-
nik, em sua conta pessoal no 
Twitter, tentando responder 
aos questionamentos sobre 
os quase R$ 30 milhões que o 
clube anunciou que teria para 

reforçar o elenco.
Em mensagem de fim de 

ano aos associados e torce-
dores, Eduardo Bandeira de 
Mello reforçou o discurso de 
melhorias no questionado De-
partamento de Futebol.

"Sabemos do compro-
misso que temos com os nos-
sos mais de 40 milhões de 
torcedores. Em 2016, vamos 
trabalhar ainda mais firme 
nessa obrigação em construir 
uma equipe de futebol compe-
titiva. Com a cara e a alma que 
o clube Mais Querido do Mun-
do exige", escreveu.

Nessa segunda-feira, 
nova tentativa de acalmar os 
ânimos. Em entrevista à rá-
dio Transamérica, foi a vez de 
Cláudio Pracownik prometer 
reforços de impacto.

"O Flamengo está em cur-

FLAMENGO

Blatter está preocupado apenas em limpar o seu nome
O discurso de Joseph 

Blatter, após ser banido de to-
das as atividades relacionadas 
ao futebol por oito anos, tem 
mudado bastante. Se antes o 
suíço havia dito que preten-
dia voltar para o comando da 
Fifa, agora o ex-presidente já 
diz se sentir abandonado pela 
entidade e afirma que não 
pensa em retornar para o seu 
comando.

Em entrevista à revista 
alemã Bunte, que será publi-
cada na íntegra somente nes-
sa quarta-feira, Blatter diz que 
está focado apenas em limpar 
seu nome. "Eu agora não luto 
mais pela Fifa. Eles me aban-
donaram. Eu agora estou ape-
nas lutando por mim e pela 
minha honra", disse o suíço.

Blatter e Platini, ex-presi-
dente da Uefa, foram banidos 
pelo Comitê de Ética da Fifa 
no último dia 21. Os dois di-
rigentes receberam a suspen-

CORRUPÇÃO NA FIFA

so de algumas negociações de 
impacto para a próxima tem-
porada, e elas foram ajustadas 
conforme a visão da nova co-
missão técnica. Tenho certe-
za de que esses nomes terão 
boas críticas quanto a isto de 

todos. Estamos otimistas", 
disse o vice de finanças.

Após fechar com Rodinei, 
Juan e Chiquinho, o Flamengo 
admite abertamente as nego-
ciações com Mancuello e Mar-
celo Díaz. 

Presidente Eduardo Bandeira disse que R$ 30 mi serão investidos

são de oito anos afastados do 
futebol por conta de um paga-
mento autorizado por Blatter 
para o francês no valor de R$ 
8 milhões por um trabalho 
realizado no início dos anos 

2000, mas efetuado apenas 
em 2011.

Na ocasião da suspensão, 
Blatter havia dito que iria re-
correr aos Tribunal Arbitral 
do Esporte (TAS). "Vou lutar 

por mim e vou lutar pela Fifa. 
Isso não condiz com minha 
filosofia de vida. Estas falsas 
acusações me deram nova 
energia. Depois do Natal, eu 
vou começar a me defender", 

disse em entrevista coletiva 
no dia 21.

Platini
O ex-presidente da Uefa, 

Michel Platini, ainda não en-
goliu o fato de ter sido banido 
por oito anos de quaisquer 
atividades ligadas ao futebol 
pelo Comitê de Ética da Fifa. 
Em entrevista a jornais de Du-
bai, no Emirados Árabes, ele 
prometeu lutar para provar 
sua inocência e revelou que a 
entidade europeia não é bem 
quista na organização máxima 
do futebol mundial.

“Certamente esta maqui-
nação não é contra mim, mas 
contra a Uefa. Na Fifa, se odeia 
a Uefa porque é a única confe-
deração sem escândalo” disse, 
segundo o jornal “Mundo De-
portivo”. O ex-jogador afirmou 
que tinha votos para vencer a 
eleição da Fifa, marcada para o 
dia 26 de fevereiro. 

Platini tenta mostrar o caminho a Blatter para sair da grande enrascada que se meteram na Fifa

FOTOS: Reproduão
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Após 73 anos, País registra primeira morte, em Natal

Febre amarela urbana
Natal - Depois de 73 

anos sem nenhum registro 
de febre amarela urbana 
no País, um novo caso foi 
confirmado. A auxiliar de 
enfermagem Rita de Cássia 
da Silva Santos, de 53 anos, 
moradora de Natal, morreu 
em decorrência da doença, 
informou nessa terça-feira, 
29, a Secretaria Municipal 
de Saúde da capital potiguar. 
O óbito aconteceu em julho, 
mas foi divulgado somente 
agora, após os resultados dos 
exames laboratoriais feitos 
no Instituto Evandro Chagas, 
no Pará, e no Adolfo Lutz, em 
São Paulo.

No entanto, mesmo com 
o resultado desses dois labo-
ratórios, o Setor de Vigilân-
cia Epidemiológica da Secre-
taria de Saúde da Prefeitura 
de Natal solicitará contra-
provas. O órgão estranhou o 
fato de que a vítima não es-
teve em área de risco e que 
nenhum familiar ou vizinho 
registrou a doença.

Outro fato apontado 
pela Vigilância Epidemioló-
gica de Natal é que, na coleta 
de ovos do mosquito Aedes 
aegypti, onde são espalha-
das 500 “armadilhas” pela 
cidade, não foi identificado 
o vírus da febre amarela. O 
caso da doença na capital po-
tiguar é visto como “intrigan-
te” pelas autoridades locais.

O irmão da auxiliar de 
enfermagem, Milton Ale-
xandre da Silva, relatou que 
a Rita teve como sintomas 
iniciais as manchas no cor-

po, depois chegaram ânsia 
de vômito e dores no corpo.  
O Rio Grande do Norte é o 
quarto Estado com o maior 
número de notificações de 
microcefalia, que teria sido 
provocado pelo zika vírus, 
transmitido pelo Aedes ae-
gypti. Foram notificadas 154 
casos no Estado.

Nessa terça-feira, a Se-
cretaria Estadual de Saúde 
instalou uma sala de situa-
ção para monitorar focos 
do mosquito. O serviço vai 
funcionar junto com estru-
turas semelhantes montadas 
em outros estados da região 
Nordeste.

Também nessa terça-
feira, o secretário estadual 
de Saúde, Ricardo Lagreca, 
reuniu-se com o arcebis-
po metropolitano de Natal, 
dom Jaime Vieira Rocha. Na 
reunião, o secretário expôs 
a gravidade da situação com 
o aumento do número de 
casos de microcefalia causa-
dos pelo zika, e a sua preo-
cupação com o surgimento 
de uma nova epidemia de 
dengue, principalmente com 
as chuvas que já começam a 
cair no Estado.

Foi sugerido ainda que 
a Arquidiocese oriente aos 
párocos que nas suas homi-
lias falem da importância de 
se prevenir contra o Aedes 
aegypti, tendo em vista a cre-
dibilidade da Igreja Católica 
diante da sociedade. O pró-
prio arcebispo se colocou à 
disposição para participar de 
um Dia D de combate ao vetor 
juntamente com o secretário 
de Saúde, a ser ainda agenda-
do para o início de janeiro.

Anna Ruth Dantas
Da Agência Estado

A Polícia Rodoviária Federal informou que o número de 
acidentes graves nas rodovias federais durante a semana 
de Natal diminuiu em relação ao ano passado. 

Entre os dias 21 e 27 de dezembro, foram registrados 1.441 
acidentes com vítimas. Destes, 340 foram acidentes graves 
– aqueles que resultam em, pelo menos, um ferido grave ou 
morto. No total, 2.355 pessoas ficaram feridas e 200 morreram.
Em 2014, foram 1.348 acidentes com vítimas, 489 acidentes gra-
ves, 2.251 feridos e 211 mortos. Embora os registros indiquem 
aumento no número de acidentes, 7% superior à semana do Natal 
de 2014, houve diminuição de mais de 30% nos acidentes graves 

e de 5% no número de mortes. A estradas federais contam com 
3.420 controladores de velocidade para que esteja garantida 
a segurança nas viagens de fim de ano. Os equipamentos (re-
dutores eletrônicos, radares ou detectores de avanço de sinal) 
monitoram 6,389 faixas de trânsito. A estrutura de fiscalização 
está prevista no programa de sinalização rodoviária BR-Legal e no 
Programa Nacional de Controle de Velocidade (PNCV).
Além da estrutura de fiscalização, foram aplicados, em 2015, R$ 
485 milhões em sinalização. Os valores garantem a sinalização 
horizontal (faixas, taxas, taxões, inscrições, marcas e legendas 
no pavimento), vertical  e suspensa (placas terrestres e aéreas 

de advertência, regulamentação e indicação), dispositivos 
auxiliares de segurança viária e serviços relacionados à área 
de engenharia de trânsito, a exemplo de defensas metálicas 
e balizadores. Por meio dos programas desenvolvidos e dos 
investimentos em manutenção das rodovias, houve redução 
no número de acidentes ano a ano. Segundo constatou o 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit), no primeiro semestre de 2013, foram 91.095 acidentes 
nas rodovias federais sob responsabilidade da Autarquia. O 
número caiu para 86.003, no primeiro semestre de 2014, e 
para 71.003, no primeiro semestre deste ano.

Estradas federais tiveram menos acidentes graves no feriado

FOTO: Divulgação/Governo do PR

Após mais um ano de intenso tra-
balho de investigação sobre os desvios 
de recursos da Petrobras, a Operação 
Lava Jato, iniciada em 2013, já conse-
guiu recuperar R$ 1,8 bilhão desviados 
da estatal. Desde então, 75 investiga-
dos foram condenados. A soma das 
penas dos envolvidos chega a mais de 
626 anos de prisão.

Em entrevista à Agência Brasil, o 
procurador da República Roberson Po-
zzobon, um dos integrantes da força-ta-
refa do Ministério Público Federal (MPF) 
que atua nas investigações, fez um ba-
lanço da atuação do MPF e avalia que a 
população brasileira está mais conscien-
te sobre os efeitos da corrupção.

Para o procurador, a ampla divul-
gação feita pela imprensa das etapas da 
investigação e a crise econômica no País 
tornaram a população mais sensível aos 
desvios bilionários que ocorreram na 
Petrobras. “Hoje, o que vislumbramos 
é uma população que não está inerte 
frente a estes desvios bilionários que de-
correm dessas práticas corruptas. Hoje, 
a população se insurge, vai às ruas, pro-
testa contra a corrupção e dá passos no 
sentido de combatê-la”, afirma.

De acordo com Pozzobon, uma 
iniciativa que merece destaque em 
2015 é o projeto de lei promovido 
pelo MPF que estabelece dez medidas 
de combate à corrupção. O projeto 
conta com mais de 1,1 milhão de assi-

naturas de populares. São necessárias 
1,5 milhão para apresentar a proposta 
à Câmara dos Deputados.

“Mais de um milhão de cidadãos 
brasileiros assinam hoje contra a cor-
rupção e a importância desse desper-
tar, a importância dessa postura ativa 
frente a corrupção, ela é incalculável, 
porque ao mesmo tempo em que o 
cidadão busca tomar consciência do 
projeto, verificar as medidas, ele toma 
consciência, como um todo, dos efei-
tos danosos da corrupção”.

Na entrevista, Pozzobon também 
disse que os procuradores da Lava Jato 
ainda têm uma série de ilícitos que 
precisam ser apurados e pessoas que 
serão responsabilizadas nas próximas 
fases da operação em 2016.

“Trata-se de um trabalho que não é 
uma corrida de 100 metros rasos. É um 
trabalho que demanda fôlego, é um 
trabalho que deve ser feito de forma 
consciente, tranquila, dando passos se-
guros para que não haja nenhuma res-
ponsabilização inadequada, para que 
somente os fatos sejam revelados na 
medida das suas verdades”, argumenta.

De acordo com o balanço mais re-
cente da Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) sobre a atuação na Operação 
Lava Jato, foram realizadas, em todas 
as fases da investigação, 360 buscas a 
apreensões, 166 prisões, sendo 61 pri-
sões preventivas e 55 temporárias. Trin-
ta e cinco acordos de delação premiada 
foram assinados com investigados que 
tornaram-se colaboradores.

Brasileiro está mais consciente sobre a corrupção
PROCURADOR DA LAVA JATO

André Richter e Michèlle Canes
Da Agência Brasil

Confira alguns trechos da entrevista:

Agência Brasil: O senhor poderia fazer 
um balanço da operação em 2015?

Roberson Pozzobon: Eu creio que as fases 
que foram desencadeadas na operação, os pro-
cessos que foram instaurados, as ações que já 
foram julgadas, o montante que já foi recuperado 
e revertido em prol dos cofres públicos, os agen-
tes que já foram condenados em primeiro grau, 
todos os fatos que vieram à tona, e o fato de 
que pessoas da mais alta esfera política e econô-
mica do País estão sendo sim responsabilizadas 
perante a Justiça Criminal pelos atos que pra-
ticaram. Eu creio que todos estes fatores nos 
mostram que o balanço da operação no ano é 
bastante positivo.

O que o senhor destacaria das fases que 
foram realizadas neste ano?

Eu acho que é difícil destacar, porque cada 
uma destas fases tem sua importância, elas se 
sucedem de forma a permitir que o caso avan-
ce, que os fatos sejam esclarecidos. Então, não 
é porque em uma determinada fase da operação 
foram cumpridos “X” mandados de prisão, ou 
eventualmente foram presas determinadas pes-
soas que ela é mais ou menos importante que 
outra fase da operação. Elas se complementam. 
Essas fases trazem novas provas e novas evi-
dências que permitem que todos os fatos sejam 
plenamente esclarecidos.

Para 2016, como está sendo pensada a 

linha de atuação da operação?
Em 2016 haverá a continuidade da operação. 

Existem frentes investigativas em andamento, 
existem fatos que ainda precisam ser melhor 
apurados, existem outros fatos que já estão 
mais amadurecidos e que culminarão na propo-
situra de novas denúncias. Então, 2016 será, com 
certeza, um ano de bastante trabalho.

Pessoas do alto escalão foram denun-
ciadas e estão sendo investigadas. Como o 
senhor vê a questão do envolvimento dessas 
pessoas com relação aos partidos políticos? 
Isso causa um impacto grande nos partidos?

Essa questão política não é um fator que 
nós consideramos aqui em nossas decisões e 
nossos atos. Nós apuramos fatos criminosos 
que foram praticados independentemente de 
quais pessoas participaram, se elas fazem par-
te dessa ou daquela outra agremiação política. 
É lógico que quando se responsabiliza pessoas 
que atuam na condução da coisa pública, agen-
tes políticos, isso acaba repercutindo também 
nessa esfera,  mas são fatores que nós não 
podemos levar em consideração em nossa to-
mada de decisões, pois nos pautamos única e 
exclusivamente por critérios jurídicos. Então, 
não temos como sequer estancar esses efeitos 
políticos muito menos por sopesar eles de for-
ma a produzir mais ou menos. Eles são, digamos, 
efeitos reflexos de uma investigação que atinge 
agentes muito poderosos.
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JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074467
Responsavel.: CASA DA CONSTR ESQUADRIAS ALUM
CPF/CNPJ....: 012266301/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            397,24
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074230
Responsavel.: CAMILA FERREIRA ROQUE
CPF/CNPJ....: 034860314-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            190,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072632
Responsavel.: DENAS RESTAURANTE LTDA
CPF/CNPJ....: 018300838/0001-66
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            264,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074305
Responsavel.: ITAMAR MATIAS DE AMORIM
CPF/CNPJ....: 011937921/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.214,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074407
Responsavel.: JOSE ROMERO QUEIROZ TOSCANO 
BRITO
CPF/CNPJ....: 568509304-78
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            470,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074302
Responsavel.: KARNE KEIJO  LOGISTICA INTEGRADA
CPF/CNPJ....: 024150377/0007-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.710,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074441
Responsavel.: MARIA RAQUEL SANTOS UCHOA ME
CPF/CNPJ....: 020023662/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            191,65
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074329
Rsponsavel.: MARIA REJANE
CPF/CNPJ....: 430442804-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072598
Responsavel.: MARIA JOSE DANTAS DE AZEVEDO ME
CPF/CNPJ....: 004078477/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            399,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075265
Responsavel.: MALUAR  COM.  ROUPAS  ACES.  
GERAL
CPF/CNPJ....: 021600708/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            254,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074838
Responsavel.: MERCADINHO HAYLLA
CPF/CNPJ....: 011127137/0001-28
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            348,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 00052/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
 Objeto: Contratação de empresa para realização dos serviços de Pré-impressão, do Jornal do 

Município - Jornal Nova Era.
 Fundamento Legal: Inciso II do Artigo 57 da Lei 8.666/93 e  alterações posteriores.
Data de Assinatura: 01/01/2016
Data da Vigência: 30/09/2016
 Assinam: Pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB:  Francisca Denise Albuquerque de Oliveira 

– Prefeita.  Pela Empresa: Jornal Nova Era - José Gilvan Rodrigues da Silva.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 004/2015, referente a Licitação 
(tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 003/2015 de 10 de dezembro de 
2015, com abertura para 24 de dezembro de 2015, às 09:00(nove) horas, horário local,  na sala de 
reunião da Câmara Municipal de São José de Piranhas-PB, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 
369, CENTRO - SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados 
todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos 
licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica convocado a Empresa: E. Alves 
Pequeno-ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 08.757.221/0001-10, Inscrição Estadual nº 16.003.041-2, esta-
belecida à Avenida Pedro Moreno Gondim, 710, Bairro dos Remédios, Cajazeiras-PB, CEP 58.900.000, 
Estado da Paraíba,cujo valor da proposta é de R$ R$ 47.930,00(Quarenta e sete mil novecentos e 
trinta reais),para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do 
Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, 28 de dezembro de 2015.
JOSE BONALDO DIAS DE ARAUJO

PRESIDENTE DA CÂMARA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 99/2015

OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada Fardamentos destinados 
a atender a demanda de todas as secretarias do município de Patos PB.

ABERTURA 14/01/2016, às 9hs. (horário local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Admi-

nistrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 29 de dezembro de 2015
MERYELLE D´ MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 100/2015

OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de alimentos PERECÍVEIS 
para atender as necessidades de todas as secretarias município de Patos PB.

ABERTURA: 15/01/2016, às 9hs (horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Admi-

nistrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 29 de dezembro de 2015
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
RESULTADO DA ANALISE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2015 
A Prefeitura Municipal de Sumé, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessados, o 

resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 011/2015, 
que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE NILO FEITOSA, como segue: EMPRESAS INABILITADAS: MARCOS ANTÖNIO CORDEIRO 
FERREIRA EIRELI - ME por não atender ao disposto do item: 6.1.3.3; CONSTRUTORA CONSTRUPLAN 
LTDA - ME por não atender ao disposto dos itens: 6.1.1.4; 6.1.2.2; 6.1.2.3; 6.1.3.1; 6.1.3.2; 6.1.3.3; 
6.1.4.1; 6.1.4.2; 6.1.4.3; 6.1.4.4; 6.1.4.5; 6.1.4.6; 6.1.5; 6.1.6; 6.1.7; 6.1.9. EMPRESA HABILITADA: 
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.Caso não haja interposição de recurso, fica 
marcada a sessão de abertura das propostas de preços para o dia 11 de janeiro de 2016, às 10h00min 
(horário local) ou na mesma hora do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente 
na referida data, na sala da Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações através do tel.: 
(83) 3353.2274, no horário das 08:00 às 13:00h.

Sumé - PB, 29 de dezembro de 2015.
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2015
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00056/2015, para o dia 06 de 

Janeiro de 2016 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Assis Chateaubriand, 
S/N - Centro - Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 29 de Dezembro de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2015
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00033/2015, para o dia 06 de 

Janeiro de 2016 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Assis Chateaubriand, 
S/N - Centro - Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 29 de Dezembro de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2015, que objetiva: Locação de Estrutura para as 
festividades do Padroeiro Senhor do Bonfim na cidade de Serra da Raiz; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-ME - R$ 77.400,00.

Serra da Raiz - PB, 28 de Dezembro de 2015.
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
 AVISO DE LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 024/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar 
através do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, 
Barra de São Miguel-PB, às 10:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial SRP, do tipo menor preço, com o objetivo de: Aquisição parcelada de combustível 
destinado ao abastecimento dos veículos da frota da prefeitura municipal de Barra de São Miguel. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições 
da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e Decreto Municipal N.º 0005/2014 de 21 de Maio de 2014, E suas 
alterações posteriores. Informações: (083) 3358-1005 no horário de expediente normal de 08:00 
as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 29 de Dezembro de 2015
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO
28 de dezembro de 2015
PROCESSO Nº 004/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2015
INSTRUMENTO: Contrato de uma empresa para AQUISIÇÃO DE 01(uma) PLATAFORMA DE 

ACESSIBILIDADE DESTINADA A FAVORECER A ACESSIBILIDADE na parte superior no prédio 
(sede) próprio da Câmara Municipal deste município.

PARTES: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba e,
E. Alves Pequeno – ME, com CNPJ 08.757.221/0001-10
OBJETO:AQUISIÇÃO DE 01(uma) PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DESTINADA A FA-

VORECER A ACESSIBILIDADE na parte superior no prédio (sede) próprio da Câmara Municipal 
deste município.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 47.930,00(Qua-
renta e sete mil novecentos e trinta reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 
4.4.90.52–EQUIPAMENTO E MATERIAL DE PERMANENTE.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2015
SIGNATÁRIOS

JOSE BONALDO DIAS DE ARAUJO
-Pela Câmara Municipal de São Jose de Piranhas, PB

E. Alves Pequeno – ME
Pela Contratada

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

 INSTRUMENTO: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º28028/2014/CPL/SECOB/PMCG.
PARTES: SECOB/SANTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO:REVITALIZAÇÃO DA FEIRA 
CENTRAL – 1ª ETAPA- CONSTRUÇÃO DOS ARMAZÉNS, NO MUNICIPIO DE CAMPIINA GRANDE/
PB. MOTIVO: SUPRESSÃO DE VALOR NO MONTANTE DE R$219.368,88, PASSANDO O VALOR 
CONTRATADO DE R$7.510.179,57 PARA R$7.290.810,69. FUNDAMENTAÇÃO:COM FULCRO 
NO ART.65,I, “B”, §1º, DA LEI N° 8.666/93, ALTERADA ORIGINADA DA CONCORRÊNCIA Nº 
2.8.003/2014/CPL/SECOB/PMCG.ASSINAM: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA e PEDRO NOLASCO 
DE CARVALHO NETO. DATA DE ASSINATURA: 15/12/2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 011/15

OBJETO: Execução dos serviços de reforma e ampliação de uma Unidade Escolar - EMEIEF 
Pedro Ramos Coutinho - neste Município. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - LRM Construções e Em-
preendimentos Ltda. - ME - R$.298.440,69; 2º - EDCOL ED Construções Ltda. - R$.305.261,59; 
3º - Construforte Construções Eireli - EPP - R$.311.614,32; 4º - 3JT Construções Ltda. - EPP 
- R$.321.004,40; e 5º - Estructural Engenharia Ltda. - ME - R$.338.724,70. EMPRESAS DES-
CLASSIFICADAS: Adcruz Construções, Indústria e Comércio Ltda. - EPP; e Cosimar Construtora 
Sincera Ltda. - ME. Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, em sua sede, na Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no 
horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 29 de dezembro de 2015.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL 

Protocolo...: 2015 - 075284
Responsavel.: LUCYENNE BELO COSTA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 797547324-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.090,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072972
Responsavel.: MARCELO PINHEIRO MOREIRA
CPF/CNPJ....: 025724484-08
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         19.547,06
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 073224
Responsavel.: MARIA ALINE VIEIRA DA SILVA 0343847
CPF/CNPJ....: 017926573/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            548,21
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074116
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO CRISPIM DE 
ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 252116094-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072214
Responsavel.: ONEIDE DE OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ....: 436915284-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            112,02
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072541
Responsavel.: P  B COM. VAREJISTA DE COMP. IND. L
CPF/CNPJ....: 020590404/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.059,20
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072599
Responsavel.: P & B COM VAREJISTA DE COMPO-
NENTES
CPF/CNPJ....: 020590404/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            519,38
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072603
Responsavel.: PETRUCCI AUGUSTO MELO DO 
NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 282056004-06
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         15.575,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 073108
Responsavel.: PROTTEGE COMERCIO E SERVICOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 013714405/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            599,60
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073055
Responsavel.: RAIMUNDO AQUINO MARIANO DE 
SOUZA
CPF/CNPJ....: 011619357/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            470,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072876
Responsavel.: ROGERIO WAGNER FERNANDES 
JUNIOR EIR
CPF/CNPJ....: 022859194/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            329,46
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074185
Responsavel.: ROSANA CLEMENTINO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 095673144-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.776,30
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075378
Responsavel.: SOARES COMERCIO DE MEDICA-
MENTOS E P
CPF/CNPJ....: 018409931/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            311,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075261
Responsavel.: SOLUCOES CONSTRUCOES CIVIS
CPF/CNPJ....: 020221736/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073711
Responsavel.: TAVARES E QUEIROZ CALC ACESS
CPF/CNPJ....: 010828165/0002-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.537,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074259
Responsavel.: THIAGO ISIDIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 022791249/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.142,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074201
Responsavel.: THIAGO ISIDIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 022791249/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            469,20
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074202
Responsavel.: TRANSPORTS TRANSP RODOV EIRELI
CPF/CNPJ....: 008604464/0001-19
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            100,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073762
Responsavel.: W A DANTAS RESTAURANTE ME
CPF/CNPJ....: 009248918/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            298,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074096
Responsavel.: W A DANTAS RESTAURANTE ME
CPF/CNPJ....: 009248918/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.180,11
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074139
Responsavel.: WELLINGON GONCALO NEVES
CPF/CNPJ....: 033142204-21
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.261,97
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2015 - 072474
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  30/12/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADRIANA COELY LINS DA CUNHA
CPF/CNPJ....: 007819964-65
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.348,07
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2015 - 072473
Responsavel.: ADRIANA PATRICIA PEREIRA BEZERRA
CPF/CNPJ....: 964770324-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         12.125,57
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 073165
Responsavel.: ADRIANO DIAS TRAJANO
CPF/CNPJ....: 977586984-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         12.504,16
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 073246
Responsavel.: AHP CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMEN
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            800,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072679
Responsavel.: AHP CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMEN
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.160,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073730
Responsavel.: ANAJARES GONCALVES MARQUES 
- ME
CPF/CNPJ....: 002330775/0001-50
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         10.729,79
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 073327
Responsavel.: CESAR HENRIQUE FERREIRA MACEDO
CPF/CNPJ....: 705141034-26
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         14.858,01
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 073153
Responsavel.: COLORADO CONSTLOC EQUIP E 
VEICULOS
CPF/CNPJ....: 019105059/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.844,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072205
Responsavel.: COMERCIAL MIX LTDA
CPF/CNPJ....: 011118705/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.004,01
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073726
Responsavel.: DANIELE BRASILEIRO ROCHA.
CPF/CNPJ....: 009024412/0002-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.277,08
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073738
Responsavel.: DENIZE EVANGELISTA DA CRUZ
CPF/CNPJ....: 037184524-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            585,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073591
Responsavel.: DIAS NETO COMERCIO DE MOTOS LT
CPF/CNPJ....: 010522952/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            178,66
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072620
Responsavel.: ELEM ROSE DA SILVA ASSIS
CPF/CNPJ....: 022939980/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            562,68
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072425
Responsavel.: ENGERTEC PROJETOS E CONSTRU-
COES LTD
CPF/CNPJ....: 011229428/0001-27
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          1.589,62
Apresentante: FRANCISCO DE ASSIS PINTO-ME
Protocolo...: 2015 - 075198
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS VANCONCELOS
CPF/CNPJ....: 021760544/0001-21
Titulo......: CHEQUE           R$          1.000,00
Apresentante: JOAQUIM FRANCISCO SALES FILHO
Protocolo...: 2015 - 072147
Responsavel.: FRANCISCO IVAN PONTES DO 
NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 001678894/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073570
Responsavel.: FRANCISCO IVAN PONTES DO 
NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 001678894/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073571
Responsavel.: FRIGORIFICO FRANGO BOM
CPF/CNPJ....: 021760308/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.078,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072529
Responsavel.: GERFFERSON JERONIMO ARAUJO
CPF/CNPJ....: 013656383/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            736,91
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074126
Responsavel.: ID EMPREENDIMENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 017173540/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            735,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072227
Responsavel.: JAILTON LOURENCO
CPF/CNPJ....: 021515236/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            219,60
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073678
Responsavel.: JARDIPLAN URBANIZACAO E PAIS-
SAGISMO
CPF/CNPJ....: 044061083/0004-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.080,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2014

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA FINS DE CONVOCVAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
(Entrega de Documentos)

O Município de Patos (PB), através do Secretário de Administração, respeitando os ditames 
do ANEXO VI – do Edital n.º 001/2014 , de 15 de Maio de 2014 de Regulamento de Concurso 
Público, bem como observando os Termos de Homologação assinados pela Prefeita Constitucional 
e publicados no Diário Oficial do Município em 06 de Janeiro de 2015 e 13 de Fevereiro de 2015, 
CONVOCOU mediante Edital de Convocação e posteriormente por Notificação Pessoal/Postal 
por Aviso de Recebimento dos candidatos abaixo listados; após a notificações, os candidatos não 
compareceram para apresentação dos documentos, nem mesmo apresentaram desistência formal. 
Após a notificação pessoal, os candidatos não foram encontrados no endereço declinado no ato da 
inscrição. Assim, RESOLVE-SE EXPEDIR O PRESNETE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO para convo-
car os candidatos abaixo relacionados, aprovados no respectivo concurso público, para entregar 
até o prazo de 10 (dias) úteis, após fluir após o prazo de 20 dias, sob pena de perda do direito à 
nomeação no cargo ao qual fora aprovado, os seguintes documentos e exames necessários para 
a consequente investidura no cargo:

I – DA APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL
1.1. De acordo com as especificações do Edital de Regulamento do Concurso Público n.º 

001/2014, o candidato deverá pessoalmente ou por procurador munido de Procuração Pública com 
poderes especiais para o ato apresentar no Protocolo Especial instalado na sede da Secretaria 
de Administração (Centro Administrativo Municipal Dr. Aderbal Martins – localizado à rua Horácio 
Nóbrega, s/n, bairro Belo Horizonte, nesta cidade de Patos/PB, CEP 58704-000), os seguintes 
documentos autenticados: 

I. Cópia autenticada do diploma/certificado fornecido por instituição de ensino 
reconhecida, comprovando a qualificação profissional exigida para o cargo pretendido;

II. Cópia autenticada da Carteira do Trabalho e Previdência Social -página 
que identifica o trabalhador (frente e verso) e o último contrato de trabalho;

III. Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento;
IV. Cópia autenticada da Cédula de Identidade civil ou militar, conforme o 

caso;
V. Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física-CPF;
VI. Cópia autenticada do Título de Eleitor e comprovante que votou na última 

eleição, ou certidão de quitação expedida pela Justiça Eleitoral;
VII. Cópia autenticada do documento militar, se do sexo masculino, até 45 

(quarenta e cinco) anos;
VIII. Cópia autenticada da Carteira do Conselho da Categoria Profissional, se 

for o caso;
IX. Cópia autenticada do Comprovante de quitação com o Conselho da 

Categoria Profissional, se for o caso;
X. Cópia autenticada do comprovante de endereço atualizado (água, luz, 

telefone, etc);
XI. Declaração de não ter antecedentes criminais e de estar em pleno gozo 

dos direitos civis e políticos, comprovada por meio de certidões expedidas pela Polícia Civil, Polícia 
Federal, Justiça Federal e Justiça Estadual;

XII. Original e cópia ou cópia autenticada do comprovante de inscrição no 
PIS/PASEP/NIT;

XIII. Certidão/Declaração específica da Junta Comercial do Estado do Estado 
da Paraíba, comprovando a inexistência de participação do candidato, em sociedade de natureza 
comercial, como Gerente ou Administrador; 

XIV. Declaração quanto ao exercício de cargo(s) ou emprego(s) público(s), (se 
detentor de cargo ou emprego público em qualquer esfera administrativa e/ou empresa particular, 
apresentando declaração carimbada e assinada pelo órgão empregador, constando a forma de 
ingresso, carga horária, turno e escala de trabalho); (*)

XV. Cópia autenticada da última Declaração de Imposto de Renda ou Decla-
ração de Isento;

XVI. Certidão de nascimento dos dependentes;
XVII. Cópia autenticada do Cartão de Vacinação dos dependentes com idade 

de 0 (zero) a 07 (sete) anos; 
XVIII. Uma fotografia 3x4 (de frente e colorida);
XIX. Comprovante atualizado de frequência escolar para dependentes com 

idade de 7 (sete) a 14 (catorze) anos.
1.2. O candidato que não entregar qualquer dos documentos solicitados perderá o direito a 

investidura no referido cargo.
II – DA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES DE SAÚDE
2.1. Conforme preconiza o Capítulo II - DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS 

do Edital nº 001/2014, de 15 de Maio de 2014 – REGULAMENTO DO CONCURSO, o Subitem 2.1, 
“O candidato aprovado no Concurso de que trata este Edital será investido no Cargo se atender ás 
seguintes exigências, na data da nomeação e posse.”, Letra “i” – Possuir aptidão física e pleno gozo 
da saúde mental necessários ao exercício das atribuições do cargo, conforme Parecer do Exame 
Clínico do Médico do Trabalho e o ANEXO VI, nº 20) do Edital nº 001/2014.  Assim sendo, o candidato 
no mesmo local e prazo estabelecido acima deverá apresentar os seguintes exames de saúde:

I. Hemograma Completo com Plaquetas;
II. Coagulograma completo com Tempo de Tromboplastina; 
III. Ureia;
IV. Creatinina
V. AST;
VI. ALT;
VII. Ácido Úrico;
VIII. Glicemia de Jejum;
IX. Sumário de Urina;
X. Raio X do Tórax em PA e Perfil com Laudo;
XI. Sorologia para Doença de Chagas;
XII. VDRL;
XIII. Eletrocardiograma com Laudo;
XIV. Eletroencefalograma com Laudo; 
XV. Laudo de Sanidade Mental emitido por um Psiquiatra;
XVI. Laudo Oftalmológico com Acuidade Visual, Fundo de Olho, Biomicroscopia, 

Senso Cromático e Tonometria;
XVII. Audiometria com Laudo; 
XVIII. Laringoscopia com Laudo;
XIX. Parecer do Exame Clínico de até 30 (trinta) dias de um Médico do Trabalho, 

mediante apresentação pelo candidato dos exames supramencionados.
2.2. O candidato que não entregar qualquer dos exames solicitados perderá o direito a inves-

tidura no cargo.
III – DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS
3.1. Os candidatos abaixo elencados devem se apresentar pessoalmente ou por procurador 

munido de Procuração Pública com poderes especiais para o ato no Protocolo Especial instalado 
na sede da Secretaria de Administração (Centro Administrativo Municipal Dr. Aderbal Martins – 
localizado à rua Horácio Nóbrega, s/n, bairro Belo Horizonte, nesta cidade de Patos/PB, CEP 
58704-000), até o prazo de 10 (dias) uteis a contar da data do recebimento da correspondência no 
horário das 08h00min às 12h00min, portando todos os exames e documentos descritos nos Itens 
I e II do presente ato convocatório.

3.2. Ficam convocados os seguintes candidatos:

CARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:
1101 - AUXILIAR DE SERVICOS
CLASS INSCRIÇÃO NOME
002 9208428 MARILIA ANDREZA DA SILVA FERREIRA

1203 – TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CLASS INSCRIÇÃO NOME
001 9202420 NIOLLE BORBA NOLE

CARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE:

3307 – FARMACEUTICO
CLASS INSCRIÇÃO NOME
002 9211263 PEDRO HENRIQUE ARAUJO DA SILVA

CARGOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

4302 – ASSISTENTE SOCIAL
CLASS INSCRIÇÃO NOME
014 9203058 ELYDA NIANDRA DE OLIVEIRA BARROS

IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
4.1. Conforme dispõe o Subitem 2.2 do CAPITULO II – DOS REQUISITOS PARA INVESTIDU-

RA DOS CARGOS, o candidato que, no prazo de 10 (dias) uteis a contar da data do recebimento 
da correspondência não reunir os requisitos enumerados no subitem anterior perderá o direito à 
investidura no Cargo para o qual concorreu.

4.2. Todas as informações concernentes ao presente Edital devem ser solicitadas pessoalmente 
na Secretaria de Administração no Setor de Protocolo Especial (tratar com: Izabel), ou ainda através 
do telefone (83) 3423-3646, ramal 223, e no website www.administracao@patos.pb.gov.br.

4.3. O Protocolo Especial que receberá a documentação dos candidatos convocados funciona 
das 08h00min às 12h00min. Não serão recebidos documentos e exames médicos fora do horário 
e do prazo estabelecidos sob nenhuma condição ou justificativa.

4.3.1. O Candidato convocado para a entrega dos documentos deverá atentar aos feriados 
nacionais, estaduais e municipais e/ou ponto facultativo decretados pelo Município de Patos (PB).

4.4. Os documentos e exames médicos devem ser entregues conjuntamente no Protocolo 
Especial em envelopes separados contendo o nome do convocado, o cargo e o assunto (Docu-
mentação ou Exames).

4.5. Não serão aceitos documentos enviados por e-mail, fax e outros. Só serão tidos como 
válidos os documentos protocolados no referido Protocolo Especial da Secretaria de Administração.

4.6. Após analise dos documentos e instrução do processo de admissão funcional será agendada 
a assinatura do Termo de Posse do convocado.

4.7. A instrução do processo descrita acima será realizada individualmente e consistirá na simples 
conferência dos exames e documentos apresentados (se atendem ao que foi solicitado nos Itens I 
e II deste edital). Tal múnus ficará a cargo do Gerente de Administração da SECAD que ao final irá 
lavrar uma certidão de conferência e despachará o processo para a convocação final do candidato.

4.8 - Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei no Diário Oficial do 
Município de Patos e no Diário Oficial do Estado da Paraíba.

Patos (PB), 29 de Dezembro de 2015.
____________________________________

Pedro de Figueiredo Leitão
Secretário de Administração

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60044/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60044/2015, que objetiva: Contratação 
de empresa para implementação do Programa de Garantia de Qualidade (PGQ) nos serviços de 
mamógrafos e raio-x; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HOSP 
TRADE - R$ 50.400,00.

Cajazeiras - PB, 29 de Dezembro de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para implementação do Programa de Garantia de Qualidade 

(PGQ) nos serviços de mamógrafos e raio-x.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60044/2015.
DOTAÇÃO: 02.100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO DA 

SECRETARIA DE SAUDE 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.1015.2061 - MAN. DA MÉD. E ALTA 
COMPLEX. AMBUL. E HOSPIT. - MAC 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURIDICA 003 - SUS 008 - FUSVIGÊNCIA: 12 (doze) meses

PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60076/2015 - 29.12.15 - HOSP TRADE - R$ 50.400,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

 INSTRUMENTO: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º28028/2014/CPL/SECOB/PMCG.
PARTES: SECOB/SANTA CRUZ CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO:REVITALIZAÇÃO DA FEIRA 
CENTRAL – 1ª ETAPA- CONSTRUÇÃO DOS ARMAZÉNS, NO MUNICIPIO DE CAMPIINA GRANDE/
PB. MOTIVO: SUPRESSÃO DE VALOR NO MONTANTE DE R$219.368,88, PASSANDO O VALOR 
CONTRATADO DE R$7.510.179,57 PARA R$7.290.810,69. FUNDAMENTAÇÃO:COM FULCRO 
NO ART.65,I, “B”, §1º, DA LEI N° 8.666/93, ALTERADA ORIGINADA DA CONCORRÊNCIA Nº 
2.8.003/2014/CPL/SECOB/PMCG.ASSINAM: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA e PEDRO NOLASCO 
DE CARVALHO NETO. DATA DE ASSINATURA: 15/12/2015. 
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FIBRATEX FIBRA TEXTIL S.A.
CNPJ 03.025.891/0001-29
AVISO AOS ACIONISTAS.

Dando cumprimento ao disposto no art.133 da lei nº. 6.404/76 comunico aos Acionistas que se 
encontra a disposição de todos, na sede da empresa situada na BR 101, KM-100, Distrito Industrial 
do Conde (PB), no horário de 08h00min as 12h00min e de 14h00min as 18h00min dos dias úteis 
os documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro dos exercícios de 2011, 
2012, 2013 e 2014, a saber: a) relatório da administração; b) demonstrações financeiras. ROMULO 
HAMAD PEREIRA. (Presidente em Exercício). João Pessoa, 28 de dezembro de 2015.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
FIBRATEX FIBRAS TÊXTEIS S/A.

CNPJ 03.025.891/0001-29
Pelo presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, na forma do art.124 da Lei Nº6.404/1976 a FIBRATEX 

FIBRAS TÊXTEIS S/A, por seus Administradores, CONVOCA seus acionistas para a se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, que fará realizar na sede da Empresa 
situada na Rodovia BR 101, KM 100, Distrito Industrial do Conde, município do Conde (PB), no 
dia 29 de janeiro de 2016, a se instalar: a) em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, as 9h:00mm com a 
presença de acionistas que representem, 3/4 (três quartos) do capital social com direito de voto; b) 
em SEGUNDA CONVOCAÇÃO às 11h00mm a instalar-se com qualquer número de acionistas com 
direito a voto. Em AGE: 1. será apreciado, discutido e votado o prospecto de reforma do Estatuto 
Social; 2. Aumento do capital social. Em AGO: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2011, 2012, 2013 e 2014; 2) Eleger o 
Conselho de Administração. 3) apreciar, discutir e votar, se for o caso, as demais matérias constantes 
do Art. 132 da Lei Nº6.404/76. João Pessoa, 28/12/2015. A Diretoria.

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- 010/2015
REGISTRO CGE Nº15-01780-5
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, que trata das Licitações e Contratos Administrativos, 
torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n°10/2015, tipo Menor 
Preço Global, cujo objeto é a aquisição de Eletrobombas, conforme descritos no Projeto Básico, 
de acordo com o Processo Administrativo nº3547/2015/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 19/01/2016 às 10:00 horas na sala da CPL, 
no endereço acima mencionado.

Washington Luís Soares Ramalho
Presidente CPL/ SEIRHMACT

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 Nº015/2015
REGISTRO CGE Nº15-01786-4
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, que trata das Licitações e Contratos Administrativos, 
torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n°15/2015, tipo Menor 
Preço Global, cujo objeto é a aquisição de Material (cimento e tijolos), conforme descritos no Projeto 
Básico, de acordo com o Processo Administrativo nº3552/2015/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 19/01/2016, às 15:00 horas na 
sala da CPL, no endereço acima mencionado.

Washington Luís Soares Ramalho.
Presidente CPL/ SEIRHMACT

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 30/2015

REGISTRO Nº 15-01800-9
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA E.E.F.M. PAPA PAULO VI EM JOÃO PESSOA/PB. Regime 

de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: 
Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: 
E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 04 de fevereiro de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 29 de dezembro de 2015.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 044/2015
PREGÃO N.º 011/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS PARA ABRI-

LHANTAR AS COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES MUNICIPAIS.
CONTRATADO: SÉRGIO SOARES DOS SANTOS FOGOS, EVENTOS E SHOWS PIROTÉC-

NICOS - ME
CNPJ: 19.562.009/0001-14
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 10.153,00 (dez mil, cento e cinqüenta e três reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: UNID ORÇAMENTARIA - 02.020-SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO - 02020.04.122.2036.2526 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. 
DE ADMINISTRAÇÃO – 3390.30.0000 – MATERIAL DE CONSUMO - 02.040 – SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO  E CULTURA  – 02040.12.122.2047.2462 – MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC. 
EDUCAÇÃO E CULTURA – 3390.30.0000 – MATERIAL DE CONSUMO - 02040.13.392.2040.2435 
– MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS CULTURA – 3390.30.0000 – MATERIAL  DE CONSUMO 
-  02040.13.392.2040.2436 – APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS – 
3390.30.0000 – MATERIAL DE CONSUMO - 02.180 - SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTU-
DE E LAZER – 02180.27.812.2022.2494 - REALIZ. DE ATIV. ESPORTIVAS NA EMANCIPAÇÃO 
POLÍTICA – 3390.30.0000 – MATERIAL DE CONSUMO – 02180.27.813.2028.2519 – REALIZ. DO 
PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS – 3390.30.0000 – MATERIAL DE CONSUMO.

Pitimbu, 23 de dezembro de 2015.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2015.11.034
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 011/2015, realizado pelo Pregoeiro e 

Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 24 de novembro de 2015, o qual encontra-se 
em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; ADJUDICAMOS a Presente 
licitação para a empresa: SÉRGIO SOARES DOS SANTOS FOGOS, EVENTOS E SHOWS PIRO-
TÉCNICOS - ME , CNPJ: 19.562.009/0001-14, em todos os itens do Pregão Presencial n° 011/2015, 
no valor de R$ 32.360,00 (trinta e dois mil, trezentos e sessenta reais).

Pitimbu/PB, 01 de dezembro de 2015.
WUILIANS JONYS TAVARES GABI 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DA PREFEITURA
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 011/2015, feito pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 24 de novembro de 2015, bem como, parecer jurídico 
atestando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 
c/c 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento do Pregão Presencial nº 011/2015, realizado pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 03 de Novembro de 2015, o qual encontra-se em 
total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Presente 
licitação para a empresa: SÉRGIO SOARES DOS SANTOS FOGOS, EVENTOS E SHOWS PIRO-
TÉCNICOS - ME, CNPJ: 119.562.009/0001-14, em todos os itens do Pregão Presencial n° 011/2015, 
no valor de R$ 32.360,0 (trinta e dois mil, trezentos e sessenta reais).

Gab. da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, 01 de dezembro de 2015.
Leonardo José Barbalho Carneiro

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE RESULTADO

A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através da Pregoeira torna 
público para conhecimento dos interessados, que a Licitação na modalidade Pregão Presencial SRP 
de nº 09018/15, realizada no dia 23 de setembro de 2015 às 14h30min, que teve como objeto Sistema 
de Registro de Preços para eventual Aquisição de Livros De Cordel para os alunos da Rede Municipal 
de Ensino, foi declarada DESERTA, tendo em vista que não compareceram interessados à sessão. 

João Pessoa, 29 de dezembro de 2015.
Gláucia Kaline A. da Fonseca Carvalho

Pregoeira/SEDEC

 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial nº 011/2015
No dia 24 de novembro de 2015, a Prefeitura Municipal de PITIMBU, situada Na 

Rua Padre José João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB – Fone/Fax (83) 3299-1016 – CNPJ 
08.916.785/0001-59, representado pelo Sr. Prefeito o senhor LEONARDO JOSÉ BARBALHO 
CARNEIRO, portadora do CPF/MF n.º 397.164.574-72, RG nº 944.188 SSP-PB, residente e 
domiciliado à Rua João Quirino dos Santos 49, Guarita, Pitimbu-PB, nos termos da Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, alterações, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, 
do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterações e demais normas legais aplicáveis, em face 
da classificação da proposta apresentada no Pregão presencial nº 011/2015, RESOLVE registrar o 
preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário SÉRGIO SOARES DOS SANTOS FOGOS, 
EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS - ME, com sede no Sítio Lajedo S/N – Zona Rural, CEP: 
58.240-000 na cidade de Tacima, Paraíba CNPJ N° 19.562.009/0001-14 representado legalmente por
Sérgio Soares dos Santos, portador do CPF nº 067.057.044-38, conforme quadro abaixo:

EMPRESA: SÉRGIO SOARES DOS SANTOS FOGOS, EVENTOS E SHOWS 
PIROTÉCNICOS - ME
CNPJ: 19.562.0009/0001-14

Item Qtd Und DESCRICÃO
Valor 

Unitário 
(R$)

Valor Total 
(R$)

1 50 CX GIRANDA 468 TIROS COLORIDOS 36 TUBO 1;5" 9,50 475,00

2 50 UND BOMBA TUBO DE 3" DIVERSOS EFEITOS COLORIDO 17,90 895,00

3 30 UND
BOMBA TUBO DE 4" EFEITOS CAMURRO E CHORÃO 55,00 1.650,00

4 50 CX GIRANDA 468 TIROS 36 TUBO 1;5" 130,00 6.500,00

5 10 CX GIRANDA 3.600 TIROS COLORIDOS DE 144 TUBOS 
1;5"

1.190,00 11.900,00

6 20 CX GIRANDA 1080 TIROS CORES DIVERSAS DE 72 
TUBOS 1;5"

250,00 5.000,00

7 10 CX KIT SHOW 25 TUBOS 2,5" CORES TRAÇANTES 149,00 1.490,00

8 5 CX TORTA DE 159 TUBOS SENDO 100 TUBOS 1;5" 49 
TUBOS 2" E 10 TUBOS DE 3'

890,00 4.450,00

VALOR TOTAL 32.360,00

Adjudicação do Objeto: será por quantidade.

Da estimativa a ser adquirida: Estima-se que a quantidade a ser adquirido pela Prefeitura Municipal 
de PITIMBU, órgão gerenciador da Ata de Registro de Preço, é o equivalente a no mínimo 30% (trinta 
por cento) de cada item.
Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão a ata de registro 
de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da mesma, desde que 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Presencial nº 011/2015
No dia 24 de novembro de 2015, a Prefeitura Municipal de PITIMBU, situada Na Rua Padre José 
João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB – Fone/Fax (83) 3299-1016 – CNPJ 08.916.785/0001-59, repre-
sentado pelo Sr. Prefeito o senhor LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO, portadora do CPF/
MF n.º 397.164.574-72, RG nº 944.188 SSP-PB, residente e domiciliado à Rua João Quirino dos 
Santos 49, Guarita, Pitimbu-PB, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, alterações, 
subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, do Decreto nº 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, alterações e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta 
apresentada no Pregão presencial nº 011/2015, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor 
Beneficiário SÉRGIO SOARES DOS SANTOS FOGOS, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS  - ME, 
com sede no Sítio Lajedo S/N – Zona Rural, CEP: 58.240-000 na cidade de Tacima, Paraíba CNPJ 
N° 19.562.009/0001-14 representado legalmente por Sérgio Soares dos Santos, portador do CPF nº 
067.057.044-38, conforme quadro abaixo:

Adjudicação do Objeto: será por quantidade.
Da estimativa a ser adquirida: Estima-se que a quantidade a ser adquirido pela Prefeitura Municipal 
de PITIMBU, órgão gerenciador da Ata de Registro de Preço, é o equivalente a no mínimo 30% (trinta 
por cento) de cada item.
Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão a ata de registro de 
preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da mesma, desde que 
autorizado pela Prefeitura Municipal de PITIMBU, e aceito pelo fornecedor, até o limite de 5 (cinco) 
vezes o quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço.
Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, 
a contar de sua publicação no Diário Oficial.

1. DO PRAZO E DOTAÇÃO
1.1 O prazo início do fornecimento do objeto ora licitado, conforme suas características e as neces-
sidades da Prefeitura, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, considerado 
a partir da assinatura do contrato. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão 
por conta do orçamento vigente Recursos Próprios do Município.

2. DO PAGAMENTO
2.1 O pagamento será efetuado parceladamente em até 30 dias, contados da apresentação da nota 
fiscal/fatura no protocolo da Prefeitura Municipal de PITIMBU/PB.
2.2 O pagamento será feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra instituição bancária 
da contratante.
2.3 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/
Fatura apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
2.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
2.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais 
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo 
pagamento à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = lxNxP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
I = (Tx/100)
       365
Tx = utilizar IPCA (IBGE)
N = Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

3. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
3.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante vencedor será convocado para, no prazo de 05 
dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preços, que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, 
terá efeito de compromisso entre as partes. 
3.1.1. Deverá ser incluído para formação de cadastro de reserva, na respectiva Ata o registro dos 
licitantes que aceitarem cotar os materiais com preços iguais ao do licitante vencedor, na sequência da 
classificação do certame, na forma do disposto no artigo 11, §1º do Decreto 7.892/13, respeitando-se, 
nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata. 
3.1.2. O registro a que se refere à condição 3.1.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, 
no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do 
Decreto n° 7.892/13.
3.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pela licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura 
Municipal de PITIMBU.
3.3. Caso o licitante não assine a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido neste edital, bem 
assim, não mantenha as condições de habilitação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, a Pre-
feitura declarará sem efeito os atos de classificação final, adjudicação e homologação e convocará 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo no mesmo prazo e nas mesmas 
condições do primeiro colocado.
3.3.1. Os autos do processo licitatório serão encaminhados ao Pregoeiro para que providencie a 
convocação, através de aviso no Diário Oficial do Estado, dos demais licitantes classificados para 
sessão de reabertura do certame.
3.3.2. Iniciada a reunião, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o licitante e, em seguida, 
procederá conforme o disposto neste edital.
3.3.3. Caso não obtenha sucesso na negociação com o segundo colocado, o Pregoeiro negociará 
com o licitante subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de 
proposta com o preço igual ao do primeiro colocado.
3.3.4. Se nenhum licitante baixar seu preço para o preço do primeiro colocado, aplicar-se-á o disposto 
no art. 4º, inc. XXIII da Lei nº 10.520/2002 e art. 27, §3º do Decreto 5450/2005.
3.3.5. Obtida proposta que atenda às exigências do edital e verificada a habilitação do licitante, o 
Pregoeiro negociará com o licitante para que o mesmo reduza seu preço ao valor da proposta do 
licitante mais bem classificado, tendo como objetivo a formação do cadastro de reserva, na forma do 
artigo 11, §1º do Decreto 7.892/13 e alterações.
3.3.6. Finalizados os procedimentos acima, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor.
3.4. A licitante vencedora deverá manter todas as condições de habilitação para a assinatura da Ata, 
bem como durante o período de sua vigência.
3.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação 
no Diário Oficial do Estado.
3.6. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Pitimbu a firmar as 
contratações que deles poderão advir.
3.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive 
o acréscimo de que trata o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

3.8. Em caso de adesões, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preço, observados 
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, 
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 
órgão gerenciador.
3.8.1. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador e, 
no caso, após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata. Após a autorização do 
órgão gerenciador, o “carona” deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa 
dias, observado o prazo de vigência da ata.
3.8.2. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, 
por órgão ou entidade solicitante, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de 
Registro de Preços.
3.8.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador.
4. DA REVISÃO DOS PREÇOS
4.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.
4.2. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico- finan-
ceiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista 
de preços de fabricante ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto.
4.3. Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a Prefeitura Municipal de PITIMBU 
à variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado, anexando os documentos 
comprobatórios da majoração.
4.4. Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá efetuar a entrega dos materiais pelo 
preço registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente julgada procedente.
4.5. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para redução de 
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
4.6. A ordem de classificação das licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original.
4.7. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-
-lo do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos 
e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento.
4.8. Ocorrendo a situação acima descrita, a Prefeitura poderá, ainda, convocar os demais fornecedores 
para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.9. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de registro 
de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.10. O licitante vencedor somente será liberado, sem penalidade, do compromisso assumido na Ata 
de Registro de Preços quando:
4.11. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado 
serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.12. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso.
4.13. A pedido do fornecedor.

5. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
5.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
5.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.1.2. Não assinar o contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Prefeitura, sem 
justificativa aceitável;
5.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado;
5.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ou no 
artigo 7° da Lei n° 10.520/02;
5.2. Poderá ainda ser cancelado o registro de preços na ocorrência de fato superveniente, decorrente 
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados 
e justificados:
5.2.1. Por razão de interesse público; ou 
5.2.2. A pedido do fornecedor.
5.3. Em qualquer caso, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o cancelamento ocorrerá 
mediante determinação da Prefeitura Municipal de PITIMBU.

6. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO.
6.1 Os materiais serão entregues de forma parcelada de acordo com a necessidade da edilidade, 
conforme solicitação prévia da Secretaria requisitante, no local a ser informado na ordem de entrega 
em até 05(cinco) dias a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
6.2 Correrão por conta da contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários e outras despesas que não seja o proposto pela empresa vencedora. 

7 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
7.1 - A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução 
total ou parcial do objeto:
a) Advertência por escrito sobre o descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas, 
quando considerados faltas leves, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;
b) Multa, observados os seguintes limites:
b.1) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do ven-
cimento do prazo para cumprimento da obrigação, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
material não entregue;
b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do material não entregue, a partir do primeiro dia útil sub-
sequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, no caso de atraso superior 
a 30 (trinta) dias na entrega dos materiais constantes do instrumento contratual, ou entrega de objeto 
com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o 
valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;
b.3) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição 
prevista neste Contrato e não discriminado nas alíneas anteriores, sobre o valor contratado, contada 
da comunicação da Contratante (via internet, fax, correio etc.), até cessar a inadimplência.
c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
e suspensão por até 05 (cinco) anos no Cadastro de Fornecedores do Município.
d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declaração da penalidade.
7.2 – O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos à Contratada e, caso não sejam 
suficientes, a diferença será cobrada de acordo com a legislação em vigor.
7.3 - As sanções previstas nas cláusulas “a)” a “c)” poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, 
de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à Contratada, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da intimação do ato, salvo na hipótese de aplicação de declaração de inidoneidade 
para licitar e contratar, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias úteis.
7.4 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devida-
mente justificado e comprovado, a juízo da Administração.
a) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o 
atraso na entrega dos materiais for devidamente justificado pelo Fornecedor e aceito pela Contratante, 
que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.
7.5 - A inexecução parcial ou total do contratado, nos termos do art. 79 da Lei Federal nº. 8.666/93 
poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades 
cabíveis, observada a conclusão do processo administrativo pertinente;
7.6 - As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais atrasos decor-
rentes de eventos configuradores de força maior ou caso fortuito, como tais caracterizados em lei civil.
7.7 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, 
a contar da data da notificação, podendo a Contratante descontar o seu valor das notas fiscais e/
ou faturas. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será 
cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo 
de execução fiscal, com os encargos correspondentes.
7.8 - Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei nº 8666/93 
e alterações posteriores, os profissionais ou as empresas que:
a) Tenham, sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no reco-
lhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados.

PITIMBU/PB, 01 de Dezembro de 2015.

LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

 SÉRGIO SOARES DOS SANTOS FOGOS, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS - ME
 CNPJ: 19.562.009/0001-14

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 61/2015

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria da Administração, no uso de suas 
atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, extraído do acordo homologado 
judicialmente em sede da Ação Civil Publica processo 0013773-06.2015.815.2001, proferida pelo 
Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, informado pelo Processo nº 2015/090981-Oficio nº 
1447/2015/PROGEM, para posse imediata os candidatos selecionados por ordem de classificação 
no concurso publico Edital nº 01 de 08 e novembro de 2013, homologado através da portaria nº 
229/2014, e prorrogado através da Portaria 318/2015, publicada no Semanário Oficial 1476 de 10 a 
16 de maio de 2015,  de acordo com relação anexa,  para os cargos de AGENTE EDUCACIONAL I, 
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II ( DISCIPLINAS:  LIBRAS e MATEMÁTICA). 

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
O candidato deverá comparecer à Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 395, 

Centro, das 8:00 às 12:00 horas, fone 3222-6627, após agendamento prévio, para realização da 
inspeção médica/exame médico pré-admissional e investidura no cargo público, munido dos resulta-
dos dos exames abaixo relacionados, que poderão ser realizados em serviços públicos ou privados:  

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG *;
d) Avaliação Cardiológica *;
e) Raio X de tórax PA *;
f) Audiometria;
g) Exame oftalmológico *;
h) Sanidade Física e Mental *;
* Obs: ECG e Raio X do tórax com laudo, avaliação cardiológica realizada por cardiologista, exame 

oftalmológico realizado por oftalmologista, Sanidade mental realizada por psiquiatra e Sanidade 
física realizado por qualquer especialidade.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Professor 
ou Especialista deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração 
- SEAD, situada na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Mu-
nicipal – CAM, telefone (83) 8645-8717 das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas, para investidura 
no cargo público, munido dos seguintes documentos, (original e cópia):

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Registro no Conselho de Classe;( para os  cargos de ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR 

E PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – DISCIPLINA EDUCAÇÃO FISICA)
j) Certidão de Casamento;
k) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
l) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
m) Conta bancária – Banco do Brasil;
n) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
o) Certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais das Justiças Federal e Estadual 

do Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há 
seis (6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

p) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o can-
didato houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado 
o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

q) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assi-
nadas no ato da posse;

r) Declaração, caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a 
natureza do vinculo e carga horária. 

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 61 -2015 SEDEC
CARGO - AGENTE EDUCACIONAL I
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 61/2015

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria da Administração, no uso 
de suas atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, extraído do acordo homologado judicialmente em 
sede da Ação Civil Publica processo 0013773-06.2015.815.2001, proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da 
Capital, informado pelo Processo nº 2015/090981-Oficio nº 1447/2015/PROGEM, para posse imediata os candidatos
selecionados por ordem de classificação no concurso publico Edital nº 01 de 08 e novembro de 2013, homologado 
através da portaria nº 229/2014, e prorrogado através da Portaria 318/2015, publicada no Semanário Oficial 1476 de 10 
a 16 de maio de 2015, de acordo com relação anexa, para os cargos de AGENTE EDUCACIONAL I, PROFESSOR DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA II ( DISCIPLINAS:  LIBRAS e MATEMÁTICA).

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
O candidato deverá comparecer à Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 395, Centro, das 8:00 às 12:00 
horas, fone 3222-6627, após agendamento prévio, para realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional e
investidura no cargo público, munido dos resultados dos exames abaixo relacionados, que poderão ser realizados em 
serviços públicos ou privados:  

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG *;
d) Avaliação Cardiológica *;
e) Raio X de tórax PA *;
f) Audiometria;
g) Exame oftalmológico *;
h) Sanidade Física e Mental *;

* Obs: ECG e Raio X do tórax com laudo, avaliação cardiológica realizada por cardiologista, exame oftalmológico realizado 
por oftalmologista, Sanidade mental realizada por psiquiatra e Sanidade física realizado por qualquer especialidade.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Professor ou Especialista deverá se 
apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração - SEAD, situada na Avenida Diógenes Chianca, n° 
1777, Água Fria, Centro de Administração Municipal – CAM, telefone (83) 8645-8717 das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 
horas, para investidura no cargo público, munido dos seguintes documentos, (original e cópia):

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Registro no Conselho de Classe;( para os cargos de ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR E PROFESSOR DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA II – DISCIPLINA EDUCAÇÃO FISICA)
j) Certidão de Casamento;
k) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
l) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
m) Conta bancária – Banco do Brasil;
n) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
o) Certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais das Justiças Federal e Estadual do Estado em que o 

candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado o prazo de 
validade descrito na própria certidão, quando houver;

p) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia dos Estados em que o candidato houver residido nos 
últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria 
certidão, quando houver;

q) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assinadas no ato da posse;
r) Declaração, caso possua outro cargo, emprego ou função publica, especificando a natureza do vinculo e carga 

horária. 

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 61 -2015 SEDEC
CARGO - AGENTE EDUCACIONAL I

Ordem Portaria Inscrição Nome Classificação 

1 1134 384069848
Vinicius Vicente Martins Andrade 
Bezerra 208

2 1135 384000394 Kathlen Nóbrega Arcoverde 209
3 1136 384016441 Arilene Maria De Oliveira Chaves 210
4 1137 384034851 Jessica Dos Santos Lima 211
5 1138 384033855 Nick Deleon Nascimento Macena 212
6 1139 384024796 Túlio Henrique Santos Alves 213
7 1140 384054210 José Willames Pereira Da Costa 214

Filho

8 1141 384038826
Fábio Renato Ayres Viana 
Ramos 215

9 1142 384031665 Oriel Antonio Vieira Martins 216
10 1143 384079443 Sheylla Viana Duarte 217
11 1144 384050548 Eloísa Maria Ramos De Oliveira 218
12 1145 384019046 Jaziel De Carvalho Oliveira 219
13 1146 384007789 James Dean Duarte Ferreira 220

14 1147 384032257
Nicholas Frederico Freire Dias 
De Araujo 221

15 1148 384049265 Élida Maria Gurgel Batista Souza 222
16 1149 384000298 Fernanda Maria Leite Lima 223
17 1150 384008433 Rafael Deininger Teixeira 224

18 1151 384065708
Priscilla Vasconcelos Reis 
Salgueiro Acioli 225

19 1152 384046206
João Marcos Gomes De Oliveira 
Ferreira 226

20 1153 384068099 Karolyne Alves Rodrigues Estrela 227

21 1154 384068635
Thamirys Regina Vieira 
Gonçalves 228

PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL 
22 1155 384029445 Joelma Fonseca Dos Santos 11

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II -
DISCIPLINA - LIBRAS 

23 1156 384057811 Josiane Maria Dantas Da Silva 27
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II -
DISCIPLINA - MATEMÁTICA 

24 1157 384042981 Carlos José Do Nascimento 111
25 1158 384038157 Rafael Menezes Da Silva 112
26 1159 384036147 Paulo Ricardo Souza Paiva 113
27 1160 384056867 Antonio Araújo Costa Filho 114
28 1161 384021679 Luís André Jacinto 115
29 1162 384038277 Lincoln De Azevedo Pereira 116
30 1163 384021492 Marcelo Pereira Baltazar 117
31 1164 384013346 Myllena Petrovisk Freire Da Silva 118

João Pessoa , 28 de dezembro de 2015

Roberto Wagner  Mariz Queiroga
Secretário da Administração 

João Pessoa , 28 de dezembro de 2015
Roberto Wagner  Mariz  Queiroga

Secretário da Administração 

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

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 00004/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 12:00 horas do dia 
08 de Janeiro de 2016, licitação modalidade Convite, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Fornecimento de estrutura 
de Portal, Palco, Pavilhão, Tendas, Banheiros Químicos, Sonorização de rua e do Pavilhão para 
atender as necessidades do Evento da Festa de Padroeiro do Município de São Sebastião de 
Lagoa de Roça - PB, que se realizará entre os dias 10 á 20 de janeiro de 2016.Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3387-1066.
Email: www.lagoaderoca.pb.gov.br
Convite: www.lagoaderoca.pb.gov.br

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 28 de Dezembro de 2015
MARCELINO DA SILVA COSTA

Presidente da Comissão

REFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de Estrutura para as festividades do Padroeiro Senhor do Bonfim na cidade 
de Serra da Raiz. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2015. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Serra da Raiz: RECURSOS PRÓPRIOS (FPM/ICMS) Dotação Orçamen-
tária: 02090 - 13.392.0002.2045 - 3390.39.0000. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e: CT Nº 00038/2015 - 
28.12.15 - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA-ME - R$ 77.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Instrumento: 1º Aditivo ao Contrato nº. 090117/2015;
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção do Siste-

ma de Climatização com Controle de Umidade com Roda Entalpica nos Prédios do Complexo Ecartes.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa COMTÉR-

MICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA;
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/043214; PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09022/2015;
Signatários: Srª Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a Sr. Newton 

Mousinho Moreira, pela empresa COMTÉRMICA COMERCIAL TÉRMICA LTDA;
Vigência por 12 (doze) meses, iniciando-se a partir de 31 de dezembro de 2015.

João Pessoa, 29 de dezembro de 2015.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura/SEDEC 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Consultoria técnica para representação administrativa e defesa junto a RFB e PGFN 

- Portaria PGFN/RFB nº 3 de 03/12/15.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00014/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 02.004 - Secretaria de Finanças 

04.123.2005.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças 075.3390.39.00.000 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00056/2015 - 14.12.15 - Initus Consultores Associados LTDA - R$ 35.000,00  
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00014/2015.
OBJETO: Consultoria técnica para representação administrativa e defesa junto a RFB e PGFN 

- Portaria PGFN/RFB nº 3 de 03/12/15.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Finanças.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 14/12/2015.



HV PRODUÇÕES E SERVIÇOS  = CNPJ/CPF Nº 18.433.140/0001-19, Torna público que  a  SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu LICENÇA DE OPERAÇÃO  
nº 2638/2015 em João Pessoa, 23 de novembro de 2015 – Prazo 730 dias. Para atividades de: 
Publicidade volante, veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECO, PLACA OSM 9485. Na Rua Leoncio 
Wanderley - 353 - Município: PATOS – UF:PB. Processo: 2015-007068/TEC/LO-1017

HV PRODUÇÕES E SERVIÇOS  = CNPJ/CPF Nº 18.433.140/0001-19, Torna público que  a  SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu LICENÇA DE OPERAÇÃO  
nº 2637/2015 em João Pessoa, 23 de novembro de 2015 – Prazo 730 dias. Para atividades de: 
Publicidade volante, veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECO, PLACA OSM 8675.  EM TODA REGIÃO 
- Município: PATOS – UF:PB. Processo: 2015-006819/TEC/LO-0903

JULIO PEREIRA DE SOUSA – CNPJ/CPF Nº 08.246.986/0001-96, Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3006/2015 
em João Pessoa, 28 de dezembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de 
Tijolos em Barro Cozido Na(o) -  SÍTIO BONITO VELHO – ZONA RURAL Município:  BONITO DE 
SANTA FE – UF: PB. Processo: 2015-000310/TEC/LO-9284.

B & C CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E IMOBILIARIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.810.431/0001-
00, Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 2748/2015 em João Pessoa, 1 de dezembro de 2015 – Prazo: 1460 dias. 
Para a atividade de: Edificação residencial multifamiliar com 30 unidades habitacionais com sistema 
de esgotamento sanitário individual. Na(o) – RUA MANOEL PAULINO GOMES, S/N, COMERCIAL 
NORTE, Município:  BAYEUX – UF: PB. Processo: 2015-007194/TEC/LO-1056.

SISTEMA BRASILEIRO DE PROCESSAMENTO DE SÓLIDOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 
15.667.448/0001-30, Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2991/2015 em João Pessoa, 22 de dezembro de 2015 
– Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Transporte, coleta e segregação de resíduos sólidos de 
construção civil Na(o) -  ANTIGA ESTRADA P/RECIFE – LT. 262 – QD. 39 – ST. 35 – DISTRITO 
INDUSTRIAL Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2014-000166/TEC/LO-6819.

MAMOABA AGRO PASTORIL S/A – CNPJ Nº 11.026.333/0001-06 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4112/2013 
em João Pessoa, 30 de dezembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: LAVRA DE AREIA 
EM TABULEIRO REALIZADA DE FORMA MECANIZADA.   ÁREA REFERENTE AO PROCESSO 
DNPM Nº 846.195/2010. Na(o) – FAZENDA MAMOABA RODOVIA PB-02, Município: PEDRAS 
DE FOGO – UF: PB.
Processo: 20113-004233/TEC/LO-5613.

MAMOABA AGRO PASTORIL S/A – CNPJ Nº 11.026.333/0001-06 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1/2014 
em João Pessoa, 2 de janeiro de 2014 – prazo: 730 dias. Para a atividade de: LAVRA DE AREIA 
EM TABULEIRO, REALIZADA DE FORMA MECANIZADA. ÁREA REFERENTE AO PROCESSO 
DNPM Nº 846.196/2010. Na(o) – FAZENDA MAMOABA, RODOVIA PB-02, Município: PEDRAS 
DE FOGO – UF: PB. 
Processo: 2013-004228/TEC/LO-5608.

MAMOABA AGRO PASTORIL S/A – CNPJ Nº 11.026.333/0001-06 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4111/2013 
em João Pessoa, 30 de dezembro de 2013 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: LAVRA DE 
AREIA EM TABULEIRO DE FORMA MECANIZADA. ÁREA REFERENTE AO PROCESSO DNPM 
Nº 846.198/2010. Na(o) – FAZENDA MAMOABA, RODOVIA PB-02, Município: PEDRAS DE 
FOGO – UF: PB. 
Processo: 2013-004227/TEC/LO-5607.

MAMOABA AGRO PASTORIL S/A – CNPJ Nº 11.026.333/0001-06 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2/2014 
em João Pessoa, 2 de janeiro de 2014 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: LAVRA DE REAIA 
EM TABULEIRO REALIZADA DE FORMA MECANIZADA. ÁREA RFERENTE AO PROCESSO 
DNPM Nº 846.197/2010. Na(o) – FAZENDA MAMOABA, RODOVIA PB-02, Município: PEDRAS 
DE FOGO – UF: PB.
Processo: 2013-004230/TEC/LO-5610.

MAMOABA AGRO PASTORIL S/A – CNPJ Nº 11.026.333/0001-06 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3/2014 
em joão Pessoa, 2 de janeiro de 2014 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: LAVRA DE AREIA 
EM TABULEIRO REALIZADA DE FORMA MECANIZADA. ÁREA REFERENTE AO PROCESSO 
DNPM Nº 846.199/2010. Na(o) – FAZENDA MAMOABA, RODOVIA PB-02 Município: PEDRAS 
DE FOGO – UF: PB.
Processo: 2013-004232/TEC/LO-5612.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 3031/2015 em João Pessoa, 28 de Dezembro de 
2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Restauração da Rodovia PB-387, trecho: Vieirópolis / 
Entroncamento PB-383 . Na (o) RODOVIA PB-387, TRECHO: VIEIRÓPOLIS / ENTRONCAMENTO 
PB-383. Processo: 2015-004771/TEC/LI-4258.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2995/2015 em João Pessoa, 22 de Dezembro 
de 2015 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-276, trecho: São 
José do Bonfim / Mãe D’água. Na (o) RODOVIA PB-276, TRECHO: SÃO JOSÉ DO BONFIM / MÃE 
D’ÁGUA Município:. Processo: 2015-000869/TEC/LO-9431.

ALCONIL – ALMEIDA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 
08.342.602/0001-39, Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2780/2015 em João Pessoa, 4 de dezembro de 
2015 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 25 UNIDADES 
HABITACIONAIS, EM 01 BLOCO DE 07 PAVIMENTOS SUPERIORES MAIS TERREO, NUMA 
ÁREA DE 5.366,31 M², INTERLIGADO AO SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTO DA CAGEPA. Na(o) 
– AV. ANTONIO LIRA S/N – CABO BRANCO  Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2015-006259/TEC/LO-0751.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09071/2015.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 09027/2015 PROCESSO ADM. Nº. 2015/027198

OBJETO: Aquisição de Conjunto de mesa e cadeira para Aluno (tamanho 06), 
Conjunto de mesa e cadeira Coletivo (tamanho 01) e Conjunto Professor CJP01 (mesa 
de trabalho), destinados aos Creis da Rede Pública Municipal..

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que lhes foram 
conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial N. º 09027/2015, devidamente 
homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, e do Decreto 
Municipal nº. 7.884/2013 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:
EMPRESA: NASA NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 09.143.181/0001-80 FONE/FAX: (83) 3533-1862 END.: BR 101 KM 2,5 
DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 58082-040 EMAIL: nasa.fabrica@hotmail.com

ITEM UNID ESPECIFICAÇÃO - ITEM QUANT MARCA R$ UNIT R$ TOTAL

01 UNID

Conjunto de mesa e cadeira para 
Aluno – Tamanho 06 –AZUL
Mesa
 Tampo em madeira aglomerada 
(MDP), com espessura de 18 mm, 
revestido na face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 
0,8 mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor CINZA, cantos 
arredondados (conforme projeto). 
Revestimento na face inferior em 
chapa de balanceamento (contra-
placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação 
de porcas garra com rosca métrica 
M6 e comprimento 10 mm (ver 
detalhamento no projeto).
Dimensões acabadas 450 mm 
(largura) x 600 mm (comprimento) x 
19,4 mm (espessura), admitindo-se 
tolerância de até + 2 mm para largura 
e comprimento e +/- 0,6 mm para 
espessura.
 Topos encabeçados com fita de 
bordo em PVC (cloreto de polivinila) 
com primer, acabamento texturizado, 
na cor AZUL, colada com adesivo 
"HotMelting". Dimensões nominais 
de 22 mm (largura) x 3 mm 
(espessura), com tolerância de + ou -
0,5 mm para espessura.
 Estrutura composta de:
- montantes verticais e travessa 
longitudinal confeccionados em tubo 
de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção oblonga de 29 mm x 
58 mm, em chapa 16 (1,5 mm);
- travessa superior confeccionada em 

3.500 NASA

R$ 186,00 
(cento e 
oitenta e 
seis reais)

R$ 651.000,00 
(seiscentos e 
cinquenta e um 
mil reais)

tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, curvado em formato de 
“C”, com secção circular de Ø = 
31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 
mm);
- pés confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, 
secção circular de Ø = 38 mm (1 
1/2”), em chapa 16 (1,5 mm).
 Porta-livros em polipropileno puro 
(sem qualquer tipo de carga) 
composto preferencialmente de 50% 
de matéria-prima reciclada ou 
recuperada, podendo chegar até 
100%, injetado na cor CINZA. As 
características funcionais, 
dimensionais, de resistência e de 
uniformidade de cor devem ser 
preservadas no produto produzido 
com matéria-prima reciclada, 
admitindo-se tolerâncias na 
tonalidade (da cor CINZA), a critério 
da equipe técnica do pregão. 
Dimensões, design e acabamento 
conforme projeto. No molde do 
porta-livros deve ser gravado o 
símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador 
do polímero; datador de lotes 
indicando mês e ano; a identificação 
“modelo FDE-FNDE” (conforme 
indicado no projeto) e o nome da 
empresa fabricante do componente
injetado.
 Fixação do tampo à estrutura 
através de porcas garra e parafusos 
com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, 
comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), 
cabeça panela ou oval, fenda Phillips.
 Fixação do porta-livros à travessa 
longitudinal através de rebites de 
“repuxo”, Ø 4,0 mm, comprimento 
10 mm.
 Fixação das sapatas (frontal e 
posterior) aos pés através de rebites 
de “repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 
12 mm.
 Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem e 
sem cargas, injetadas na cor AZUL, 
fixadas à estrutura através de encaixe. 
Dimensões, design e acabamento 
conforme projeto. Nos moldes das 
ponteiras e sapatas deve ser gravado 
o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero; datador de 
lotes indicando mês e ano; a 
identificação “modelo FDE-FNDE” 
(conforme indicado no projeto) e o 
nome da empresa fabricante do 
componente injetado.

 Nas partes metálicas deve ser 
aplicado tratamento antiferruginoso 
que assegure resistência à corrosão 
em câmara de névoa salina de no 
mínimo 300 horas.
 Pintura dos elementos metálicos 
em tinta em pó híbrida Epóxi / 
Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros na cor 
CINZA.
Cadeira
 Assento e encosto em 
polipropileno copolímero virgem e 
sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor 
AZUL. Dimensões, design e 
acabamento conforme projeto. Nos 
moldes do assento e do encosto deve 
ser gravado o símbolo internacional 
de reciclagem, apresentando o 
número identificador do polímero; 
datador de lotes indicando mês e ano; 
a identificação “modelo FDE-FNDE” 
(conforme indicado no projeto) e o 
nome da empresa fabricante do 
componente injetado.
 Alternativamente o assento e o 
encosto poderão ser fabricados em 
compensado anatômico moldado a 
quente, contendo no mínimo sete 
lâminas internas, com espessura 
máxima de 1,5mm cada, oriundas de 
reflorestamento ou de procedência 
legal, isentas de rachaduras, e 
deterioração por fungos ou insetos. 
Dimensões e design conforme 
projeto.
 Quando fabricado em compensado, 
o assento deve receber revestimento 
na face superior de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 
0,8 mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor AZUL. 
Revestimento da face inferior em 
lâmina de madeira faqueada de 0,7 
mm, da espécie Eucalyptus grandis, 
com acabamento em selador, seguido 
de verniz poliuretano, inclusive nos 
bordos. Espessura acabada do assento 
mínima de 9,7 mm e máxima de 12 
mm. O assento em compensado 
moldado deve trazer gravado de 
forma indelével na face inferior, o 
nome ou logomarca do fabricante do 
componente.
 Quando fabricado em compensado, 
o encosto deve receber revestimento 
nas duas faces de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 
0,8 mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor AZUL. Bordos 
com selador seguido de verniz 
poliuretano. Espessura acabada do 
encosto mínima de 9,6 mm e máxima 
de 12,1 mm. O encosto em 
compensado moldado deve trazer 
gravado de forma indelével no topo 
inferior, o nome ou logomarca do 
fabricante do componente.
 Estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, Ø 20,7 
mm, em chapa 14 (1,9 mm).
 Fixação do assento e encosto 
injetados à estrutura através de 
rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, 
comprimento 12 mm.
 Fixação do assento em 
compensado moldado à estrutura 
através de rebites de repuxo, Ø 4,8 
mm, comprimento 19 mm.
 Fixação do encosto em 
compensado moldado à estrutura 
através de rebites de repuxo, Ø 4,8 
mm, comprimento 22 mm.
 Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem e 
sem cargas, injetadas na cor AZUL, 
fixadas à estrutura através de encaixe 
e pino expansor. Dimensões, design e 
acabamento conforme projeto. Nos 
moldes das ponteiras e sapatas deve 
ser gravado o símbolo internacional 
de reciclagem, apresentando o 
número identificador do polímero; 
datador de lotes indicando mês e ano; 
a identificação “modelo FDEFNDE” 
(conforme indicado no projeto) e o 
nome da empresa fabricante do 
componente injetado.
 Nas partes metálicas deve ser 
aplicado tratamento antiferruginoso 
que assegure resistência à corrosão 
em câmara de névoa salina de no 
mínimo 300 horas.
 Pintura dos elementos metálicos 
em tinta em pó híbrida Epóxi / 
Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura 
mínima 40 micrometros, na cor 
CINZA.

VALOR GLOBAL R$ 651.000,00 (seiscentos e cinquenta e um mil reais)

João Pessoa, 29 de dezembro de 2015.

EDILMA FERREIRA DA COSTA
Secretária de Educação e Cultura 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 
00036/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADOS PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: W. MATIAS ROLIM - MOBILART -
R$ 128.945,00.

Santa Helena - PB, 24 de Dezembro de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00036/2015

Aos 24 dias do mês de Dezembro de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Helena, Estado 
da Paraíba, localizada na Rua Gonçalo Jose Vitoriano - Centro - Santa Helena - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto Municipal nº 0037/2005, de 01 de Novembro de 2005, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente 
pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00036/2015 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO 
DE ARCONDICIONADOS PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, 
CONFORME SOLICITAÇÃO; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - CNPJ nº 
08.764.284/0001-02.

VENCEDOR: W. MATIAS ROLIM - MOBILART
CNPJ: 08.790.792/0003-19
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
1 Condicionadores de ar SPLIT, 12.000 BTU'S, SELO PROCEL. 

Capacidade térmica de refrigeração: 12.000 BTU'S, tensão 220 
V, tipo SPLIT, características adicionais, controle remoto sem 
fio, filtro antibactéria

PHILCO UNID 5 1.495,00 7.475,00

2 Condicionadores de ar SPLIT, 18.000 BTU'S, SELO PROCEL. 
Capacidade de refrigeração 18.000 BTU’s, tensão 220V, 
frequência 60 Hertz, modelo SPLIT, características adicionais, 
silencioso/controle remoto/ LCD, desumidificador

PHILCO UNID 3 2.240,00 6.720,00

3 Condicionadores de ar SPLIT, 224.000 BTU'S, SELO PROCEL. 
Capacidade de refrigeração 24.000 BTU’s, tensão 220V, 
frequência 60 Hertz, modelo SPLIT, características adicionais, 
silencioso/controle remoto/ LCD, desumidificador

PHILCO UNID 45 2.550,00 114.750,00

TOTAL 128.945,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa 
oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Santa Helena firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de 
Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de 
Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 
00036/2015, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser 
utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Santa Helena, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, 
representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00036/2015, que fizerem adesão a esta 
Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00036/2015 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- W. MATIAS ROLIM - MOBILART.
Item(s): 1 - 2 - 3.
Valor: R$ 128.945,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de São João do Rio do Peixe.

Santa Helena - PB, 24 de Dezembro de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
ARCONDICIONADOS PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: W. MATIAS ROLIM - MOBILART - R$ 128.945,00.

Santa Helena - PB, 24 de Dezembro de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00036/2015
Aos 24 dias do mês de Dezembro de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Santa Helena, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gonçalo Jose 
Vitoriano - Centro - Santa Helena - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto Municipal nº 0037/2005, de 01 de Novembro de 2005, Decreto Federal nº 7.892, de 
23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00036/2015 que objetiva o registro de 
preços para: AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADOS PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA 
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA HELENA - CNPJ nº 08.764.284/0001-02.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Santa Helena firmar 

contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-
-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00036/2015, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Santa Helena, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida 
no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00036/2015, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00036/2015 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- W. MATIAS ROLIM - MOBILART.
Item(s): 1 - 2 - 3.
Valor: R$ 128.945,00.
 
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de São João do Rio do Peixe.
Santa Helena - PB, 24 de Dezembro de 2015

EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADOS PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA 

DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00036/2015.
DOTAÇÃO: 20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 12 361 0050 2038 MANUTEN-

ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4490.52 99 100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
12 361 0050 2037 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 4490.52 99 200 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 365 0060 2069 MANUTENÇÃO FUNDEB 
40% - ENSINO INFANTIL 4490.52 99 200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 361 
0050 2092 PBA- ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 4490.52 99 800 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE 12 365 0060 2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 4490.52 99 800 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 366 0070 2114 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 4490.52 99 800 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 361 0050 2890 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
2º TEMPO 4490.52 99 800 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00064/2015 - 24.12.15 - W. MATIAS ROLIM - MOBILART - R$ 128.945,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 018/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 15 de janeiro de 2016 as 10:00 horas, tendo 
como objetivo: Aquisição parcelada de Urnas fúnebre, destinados a manutenção das atividades da 
Prefeitura de Mamanguape. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – PB. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 29 de dezembro de 2015.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 00051/2015-CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2015
OBJETO: Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de nº 0051/2015
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA 
CONTRTADO: Luso Construclima Construções EIRELI-ME - Cnpj: 18.938.799/0001-27
OBJETO DO ADITIVO CONTRATUAL: Constitui objeto do presente termo Aditivo prorrogar 

por mais 180 (cento e oitenta) dias o prazo previsto na cláusula sétima do Contrato nº 0051/2015, 
que tem como objeto a Reprogramação da Execução da Obra de Reforma do Campo de Futebol, 
anexo da E.M.E.F “João Alves de Carvalho”, neste Município de Caiçara-PB. Contrato de Repasse 
nº 282.875-24/2008 - Programa Segundo Tempo/Ministério dos Esportes/Prefeitura Municipal de 
Caiçara-PB, iniciando em 05 de dezembro de 2015 até o dia 01 de junho de 2016.

Caiçara-PB, 05 de dezembro de 2015.
Cícero Francisco da Silva

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 00064/2015-CPL
Tomada de Preços nº 0006/2015
OBJETO: Termo Aditivo nº 03 ao Contrato de nº 0064/2015
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA 
CONTRTADO: Construtora Edfficar Ltda-ME - Cnpj: 17.440.965/0001-06
OBJETO DO ADITIVO CONTRATUAL: Constitui objeto do presente termo Aditivo prorrogar por 

mais 180 (cento e oitenta) dias o prazo previsto na cláusula sétima do Contrato nº 0064/2015, que 
tem como objeto a Revitalização do Parque da Lagoa no Município de Caiçara-PB, de acordo com 
o Contrato de Repasse nº 1009.537-40/2013 MTUR/TURISMO/PMC, iniciando em 14 de dezembro 
de 2015 até o dia 10 de junho de 2016.

Caiçara-PB, 14 de dezembro de 2015.
Cícero Francisco da Silva

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: 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.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caiçara: FPM/ICMS
VIGÊNCIA: 2 (dois) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caiçara e:
CT Nº 00104/2015 - 23.12.15 - Daniel Vitor da Silveira da Costa-ME - R$ 25.000,00

Caiçara-PB, 23  de dezembro de 2015
Cicero Francisco da Silva 

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de quatro Shows Artísticos em praça pública com as Bandas Cascavel, 

Paroara do Acordeon, Fátima Marques e Roberto Cantor nos dia 04 e 05 de janeiro de 2016 na 
Tradicional Festa de Santos Reis.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caiçara: FPM/ICMS
VIGÊNCIA: 2 (dois) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caiçara e:
CT Nº 00105/2015 - 23.12.15 - Rafael Dias Dangelo Silva-ME - Rafa Promoções e Eventos - R$ 

34.000,00
Caiçara-PB, 23  de dezembro de 2015

Cicero Francisco da Silva 
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: 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.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caiçara: FPM/ICMS
VIGÊNCIA: 2 (dois) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caiçara e:
CT Nº 00106/2015 - 23.12.15 - Bruno Leonardo Firmino de Matos - BM Produções e Eventos-

-ME - R$ 14.000,00
Caiçara-PB, 23  de dezembro de 2015

Cicero Francisco da Silva 
Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027-2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Janeiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais de 
Expediente Diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com.

Cuitegi - PB, 29 de Dezembro de 2015
JADIR FERNANDES DA ROCHA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028-2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 14:00 horas do dia 15 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Combustíveis e 
Óleos Lubrificantes. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com.

Cuitegi - PB, 29 de Dezembro de 2015
JADIR FERNANDES DA ROCHA

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029-2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 16:00 horas do dia 15 de Janeiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Óleo Diesel 
S10 e Aditivo Arla 32. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com

Cuitegi - PB, 29 de Dezembro de 2015
JADIR FERNANDES DA ROCHA 

 Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00014/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00014/2015, que objetiva: Consultoria técnica para representação administrativa e defesa junto 
a RFB e PGFN - Portaria PGFN/RFB nº 3 de 03/12/15; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: Initus Consultores Associados LTDA - R$ 35.000,00.

Conde - PB, 14 de Dezembro de 2015
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA

Prefeita

POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA-ME – CNPJ/CPF Nº 
08.679.991/0001-92, Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3059/2015 em João Pessoa, 28 de dezembro de 2015 
– Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: Comércio varejista de combustíveis (gasolina, álcool e 
diesel) e lubrificante. Na(o) -  RUA BERTULINA BRASILINA, S/N – Município: FREI MARTINHO – 
UF: PB. Processo: 2015-006709/TEC/LO-0878.

Maria aparecida Pereira de lima,torna público que requereu à SEMABY-secretaria de meio 
ambiente de Bayuex,a licença de operação para fossa séptica e sumidouro,situado a rua Alice 
Cavalcante de Souza n 160,residencial Gonçalves XVl. Loteamento panorâmico Bayeux. .

Maria aparecida Pereira de lima,torna público que requereu à SEMABY-secretaria de meio 
ambiente de Bayuex,a licença de operação para fossa séptica e sumidouro,situado a rua coronel 
Simplicio n-153,residencial Gonçalves XV. Loteamento panorâmico Bayeux.

João Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 30 de dezembro de 2015Publicidade
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