
clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

R$ 1,00

R$ 200,00

Assinatura 
anual

122 anos - PATRIMÔNIO DA PARAÍBA 

Ano CXX1I
Número 289

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

l Diário Oficial traz feriados e pontos facultativos de 2016. Página 9

l Matrículas da Rede Estadual de Ensino seguem até dia 20. Página 14

l Corpo de Bombeiros atende 613 ocorrências no fim de semana. Página 15

l Orçamento prevê R$ 1 bilhão para reajuste do Bolsa Família. Página 19
32o Máx.
24o  Mín.

35o  Máx.
22o Mín.

37o Máx.
24o Mín.

DÓLAR    R$ 4,031  (compra) R$ 4,033  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 4,020  (compra) R$ 4,260  (venda)
EURO   R$ 4,372  (compra) R$ 4,377  (venda)
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Batalhão vai
intensificar
a repressão 
aos “paredões”

 

Férias Meio ambiente

O Batalhão Am-
biental da PM vai 
intensificar a fiscali-
zação contra a insta-
lação de “paredões” 
de som em locais im-
próprios.  PÁGINA 4O Jardim Botânico reabriu ontem ao público 

com programação especial de férias.  PÁGINA 9
O encontro será promovido pelo Ministério da 

Cultura, no Rio de janeiro, em junho.  PÁGINA 5

Jardim Botânico retoma atividades Encontro discute a Língua Portuguesa 
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Diversidade

EMPREgO

PM ASSASSINADO

Políticas

 PÁGINA 10

 PÁGINA 17

FOTO: Evandro Pereira

Exército inicia hoje o
combate ao mosquito

gOVERNO DO ESTADO DISTRIBUI KITS

O Governo do Estado distribuiu ontem junto ao Exército os kits que serão utilizados pelos militares nas visitas 
domiciliares que começam a fazer hoje integrando a campanha de prevenção e combate ao Aedes aegypti.  PÁGINA 4

FOTO: Evandro Pereira

MEC divulga notas do
Enem na sexta-feira

Morre o ex-deputado
Waldir dos Santos Lima

UFPB inscreve 
para concurso

Dupla é presa por
suspeita de crime

Tiveram início ontem 
as inscrições para o con-
curso público da UFPB, 
com 154 vagas.  PÁGINA 3

Rodolfo Miranda e Gley-
ton Alexandre são suspei-
tos de matar o sargento 
Sandro Pereira.  PÁGINA 15

ABASTECIMENTO Um novo carregamento de combustível é aguardado amanhã no Porto de Cabedelo. O navio 
trará 13 mil toneladas de combustível. Ontem, em vários postos da capital, não havia gasolina.  PÁGINA 13

Combustíveis

Começa a busca 
pelo material
escolar a preços 
mais acessíveis

Produtos fica-
ram até 20% mais 
caros em compa-
ração a janeiro de 
2015.  PÁGINA 3



Quer na área política, quer na ques-
tão econômica do país, a agenda previs-
ta para 2016 está recheada de desafios. 
No âmbito do Congresso Nacional, paira 
um pedido de impeachment que, mesmo 
resultando em nada – e só o tempo dirá 
– trará como subproduto uma sequên-
cia de incertezas institucionais capaz de 
estimular debates que, quando nada, se 
encarregarão de aumentar a tensão no 
Parlamento e fora dele. Na melindrosa 
área da economia, os meses a seguir não 
se prenunciam mais fáceis. Esforços terão 
de ser canalizados prioritariamente para 
o combate à inflação, que já passa dos dois 
dígitos, a retomada do crescimento e a re-
conquista da credibilidade do mercado.

Pois bem, para quem acha que a agen-
da pública já está suficientemente cheia 
para complicar 2016, ela não se esgota 
por aí. Há compromissos que o país assu-
miu com instituições internacionais que 
deveriam ter sido cumpridos até 2015, 
mas não o foram. Um exemplo: o ano ter-
minou sem que o Brasil pudesse ter aten-
dido aos chamados Objetivos do Milênio, 
que nada mais são do que metas de desen-
volvimento socioeconômico e de direitos 
humanos definidos desde o ano 2000 pela 
Organização das Nações Unidas – a ONU. 

A luta pela igualdade de gêneros e 
a ampliação das obras de saneamento 
básico figuram entre as metas que, pelo 
compromisso firmado, deveriam ter sido 
atingidas até 2015. Relatório da própria 
ONU de 2014 reconhece que o país já ha-
via, até aquele ano, alcançado parte do 
conjunto dessas metas. Exemplo: a meta 
de erradicação da fome; a de universali-
zação da educação primária; a de redu-

ção da mortalidade infantil; a de dimi-
nuição de incidência de HIV/ Aids; e a de 
realização de parcerias e ações de apoio 
a países em desenvolvimento.

No que se refere às questões de gê-
nero, entretanto, novos levantamentos 
feitos pela ONU e seus representantes 
evidenciam que elas estão, por assim 
dizer, travadas. Na verdade, ainda esta-
mos longe de alcançar igualdade salarial 
entre homens e mulheres, nem há polí-
ticas específicas para preenchimento de 
postos de comando para as profissionais 
do sexo feminino. É fora de dúvida que 
a aprovação da PEC das Domésticas foi 
um avanço, posto que o regime até então 
vigente era imoral, indecente e escravi-
zador. Para se ter ideia da importância 
desta mudança, basta lembrar que no 
Censo de 2010 o trabalho doméstico des-
pontava como a primeira ocupação das 
mulheres brasileiras ao longo de toda a 
história republicana. 

Dentro dos chamados Objetivos do 
Milênio, outra meta a se atingir é a re-
dução da mortalidade materna. Depende 
basicamente da execução de uma política 
de Estado, que é oferecer serviço de pré- 
natal e parto com assistência adequada. 
A primeira causa de mortalidade ma-
terna são as complicações de cesáreas; 
a segunda, parto natural sem assistên-
cia adequada; e a terceira, complicações 
pós- aborto. Já em relação ao saneamen-
to o quadro é considerado crítico. Para o 
Brasil chegar, por exemplo, a 60% da po-
pulação com acesso a esgotamento ade-
quado (o que exclui, por exemplo, uso de 
fossa séptica em área urbana), deve levar 
mais cinco anos pelo menos.

Editorial

	 Desafios	para	2016
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“O PPS será bem-vindo”. Do secre-
tário João Azevedo (PSB), afirman-
do que conversou com o presidente 
da legenda, Nonato Bandeira, e que 
o partido deverá se aliar aos socia-
listas. Negou ter conversado com o 
ex-senador Cícero Lucena (PSDB), 
mas disse que não descarta apoios, 
e quer “ouvir mais pessoas”.

UNInforme

AtEntADO REcESSO

2016 DE InfElIz cOIncIDêncIA

Raniery Paulino (PMDB) ou Bru-
no Cunha Lima (PSDB). São os 
dois mais cotados para assu-
mirem a liderança da bancada 
de oposição na Assembleia 
Legislativa. Havia acordo entre 
membros do colegiado para a 
ocorrência de rodízio a cada 
ano, por isso Renato Gadelha 
(PSC), que ocupava a titulari-
dade, deixará a função.

A Polícia Civil investiga, 
desde ontem, denúncia de 
atentado contra a prefeita 
de Mulungu, Joana Darc 
Rodrigues Ferraz (PSB). Em 
queixa prestada à delegacia 
da cidade de Guarabira, ela 
afirma que pessoas em dois 
veículos foram à entrada de 
sua fazenda e efetuaram 
disparos de arma de fogo.

Nesta próxima quinta-feira, 
o Poder Judiciário retorna às 
suas atividades no calendá-
rio 2016. Contudo, os prazos 
processuais estão suspensos 
até 20 de janeiro, de acordo 
com decisão do Pleno do TJ, em 
dezembro passado, atendendo 
uma solicitação da Ordem dos 
Advogados do Brasil, seccional 
Paraíba (OAB-PB).

É uma infeliz coincidência – ou não – que o desabastecimento de combustíveis na Paraíba, devido a 
atraso no calendário de entregas via Porto de Cabedelo, tenha ocorrido justamente no período em 
que a Petrobras anuncia a desativação de suas operações naquele equipamento. Especula-se que a 
Braspetro, o braço da estatal que opera o transporte de combustível, estaria endividada, daí a ne-
cessidade da empresa reduzir custos em todas as suas operações pelo país. Há uma pergunta que 
se impõe nesse debate: a Braspetro estaria comprometida financeiramente devido aos desvios de 
recursos da Petrobras apontados pela Operação Lava Jato? Há uma relação entre redução de custos 
e o enfraquecimento financeiro da Braspetro, por causa da roubalheira? O fato é que se realmente a 
Petrobras deixar o porto, haverá sério prejuízo à regularização desse calendário de entregas, que teria 
de ser feito por via terrestre – de Pernambuco pra cá, exemplo –, conforme atestam as entidades do 
setor. E, óbvio, há ainda o prejuízo à arrecadação tributária de Cabedelo, algo estimado em mais de R$ 
35 milhões por ano, além de redução de movimentação na Companhia Docas, que significa, também, 
menos arrecadação. A esperança, agora, é que Governo do Estado, políticos e entidades do segmento 
possam conseguir demover a direção da estatal de encerrar suas operações na Paraíba.

Artigo

Qual	a	pior	cegueira?	

Vamos deixar a resposta para o final do 
texto. Lembrar que Jesus, antes de curar ce-
gos, levantou paralíticos, limpou leprosos, 
deu voz aos mudos, aliviou os dominados 
pelos espíritos inferiores, estancou hemor-
ragias, multiplicou pães e peixes. 

Fiquemos porém com os cegos. Mas, 
antes, façamos uma reflexão. Haverá pro-
vação maior do que a cegueira? Feche os 
olhos por alguns minutos, e sinta como 
é doloroso viver nas trevas. Não existe 
maior provação. Daí, o dever que temos em 
ajudar o nosso Instituto dos Cegos e outras 
entidades que os amparam. 

Voltando a Jesus, foram muitos os ce-
gos que ele curou. Que riqueza é poder 
ver as coisas, contemplar uma paisagem, 
olhar as estrelas do céu, a lua cheia que 
ilumina as noites de verão, a imensidão 
do mar, a beleza da Natureza, as pessoas 
ao nosso lado. 

É horrível ser mudo, não poder falar, 
horrível não poder andar, horrível não po-
der ouvir. Ah, Beethoven, como sofreste 
com a falta de audição! Mas, pior seria se 
fosses cego… Esta é, sem dúvida, uma do-
lorosa privação.

Abramos o Evangelho (não venha me 
dizer que nunca leu o Evangelho, que faz 
parte da Bíblia, e onde está contada toda a 
história do Meigo Nazareno) e veja alguns 
casos de cegos que ele curou. 

Certa vez, Jesus entrou numa casa e 

curou um deles, que, a princípio, dizia que 
dizia ver somente árvores, mas terminou 
vendo homens. 

E a fé foi o grande remédio dessas 
curas. Tanto que o Mestre costumava en-
fatizar: “Tua fé te curou”. E depois nos en-
sinou que basta a fé do tamanho de uma 
mostarda para remover uma montanha. 

Lembremos também de que, certa vez, 
Jesus chegou a caminhar sobre as águas. 
Os apóstolos não quiseram acreditar no 
que viam. E o Mestre ainda chamou Pedro, 
mas este, ao sentir o vento, teve medo e ia 
se afundando. Jesus o repreendeu dizen-
do: “Homem de pouca fé”. Jesus curou, mas 
precisou da fé do curado.

Mas, qual é a pior cegueira? É a do ceti-
cismo, da indiferença. Afinal, o pior cego é 
aquele que não quer ver. Está respondida a 
pergunta do título da crônica. 

Jesus curou paralíticos, mudos, cegos, 
leprosos.... E assim mesmo não acredita-
ram nele. Chico Xavier, de cultura primá-
ria, quase cego, de olhos fechados, escre-
veu uma verdadeira literatura, quase 500 
livros, e há ainda quem não acredite na 
sua mediunidade. 

Afinal, o que é a vida senão um ato de 
fé.? Você diz: amanhã farei isto, farei aquilo, 
em setembro vou à Europa…. O que é isto 
senão uma declaração de fé? 

E vale terminar dizendo novamente: O 
pior cego é aquele que não quer ver.

Afinal, o que é a vida senão um ato de fé.? Você diz: amanhã farei isto, farei 
aquilo, em setembro vou à Europa…. O que é isto senão uma declaração de fé?”

 carlos Romero - caromero@globo.com

cOnVERSAS

RODízIO nA OpOSIÇÃO

UmA cpI SEm RESUltADO
Instalada em março passado para obter a lista de correntistas brasileiros que tinha contas bancárias não 
declaradas na filial do HSBC em Genebra, na Suíça, a CPI do Senado vai encerrar suas atividades investiga-
tórias sem conseguir o seu principal objetivo. O Ministério da Justiça e a Procuradoria-Geral da Repú-
blica têm cópias da lista, mas a liberação à comissão não foi autorizada pelas autoridades francesas.
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Agora é oficial. O secretário João Azevedo, pré-
-candidato do PSB à Prefeitura de João Pessoa, 
deixará a pasta de Infraestrutura e Recursos 
Hídricos no início de março. O socialista teria até 
junho para deixar o cargo, pela legislação, mas 
decidiu se dedicar mais cedo à sua campanha elei-
toral, “nos três turnos, manhã, tarde e noite”.
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Material escolar continua sendo o 
vilão nas despesas do mês de janeiro 
Aumento no preço ficou 
em torno de 20% com 
relação ao ano passado

Dois mil e dezesseis come-
ça com as contas de fim de ano, 
impostos e outros gastos que 
são típicos nesta época. O ma-
terial escolar entra nessa lista 
como uma das despesas mais 
altas no início do ano. Janeiro 
é o mês em que muitos pais 
perdem a cabeça ao se depara-
rem com os preços do material 
escolar listados pelas escolas e 
colégios de seus filhos. 

Segundo Márcio Pereira, 
gerente de uma grande livraria 
de João Pessoa, o aumento no 
preço do material escolar em 
relação ao ano passado foi de 
20%. “Os preços a gente não vai 
aumentar, vamos seguir a mes-
ma tabela que foi de novembro 
e dezembro, onde é feito um 
reajuste a partir de novembro 
em função dos próprios fabri-
cantes que nos repassam este 
reajuste. O aumento pra esse 
ano ficou em torno de 20%”, 
explicou.

O professor Aarão Pereira 
reconheceu o que foi afirmado 
pelo gerente da loja. Ele estava 
comprando o material escolar 
de seu filho na mesma livraria, 
quando concedeu entrevista 
para o jornal A União. 

“Estou achando os preços 
bem superiores ao ano passa-
do. Acredito que de 20% a 25% 
mais caro. Eu não fiz uma pes-
quisa de mercado, e até assu-
mo que isso seja um erro, por-
que eu sempre compro aqui 
mesmo por uma questão mais 
de comodidade e pelo próprio 
espaço da loja”. 

Em outra grande livraria 
da capital, a vendedora Edna 
Garcia garantiu que os clientes 
que fazem a pesquisa de mer-
cado sempre retornam a loja 
em que ela trabalha por encon-
trar os preços mais em conta.

“A questão de aumento 
todo mundo sabe que é com os 
fornecedores. Algumas coisas 
aumentaram, outras não. Os 
clientes que vêm comprar com 
a gente, que fizeram uma pes-
quisa de mercado, sempre vol-
tam. Eles passam aqui, olham 
a lista, dão uma volta pra vê 
como estão os preços nas ou-
tras lojas, mas sempre voltam e 
compram aqui”, afirmou. 

Vanilda Lopes, que é 
professora, ficou surpresa 
com o orçamento que ia des-
tinar ao material escolar do 
neto ao obter uma econo-
mia de R$ 600,00 na hora do 
pagamento. “A questão do 
preço a gente percebe que 
aumentou, mas não foi algo 
tão absurdo, assim como se 
imaginava. A gente achou 
que ia dar uns dois mil 
reais em livros, mas só deu 
R$ 1.400,00”, comentou.

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

Todas as lojas 
pesquisadas pela 
equipe do jornal 
A União funcio-
nam em horário 
comercial (das 
8h às 18h e 
nos sábados 
das 8h às 13h)

FOTO: Evandro Pereira

Pais realizam pesquisas em livrarias da capital em busca de um preço mais acessível para comprar o material escolar dos filhos. Os sebos online também são opção 

Para quem pretende ter uma eco-
nomia mais significativa ainda na ob-
tenção do material escolar, uma alter-
nativa pode ser a compra através da 
internet, pelos sebos online, ou por 
suas próprias lojas físicas. 

Heriberto Coelho, proprietário de 
um desses espaços em João Pessoa, ex-
plica: “A gente está percebendo que 
esse ano dá pra aproveitar muitos livros, 
porque muita coisa não foi reformulada. 
Então os pais têm condições de ter uma 
economia substancial, procurando rea-
proveitar os livros, procurando livros usa-
dos no lugar do novo. Então, muitos dos 
didáticos não foram reformulados assim 
como os paradidáticos”.

Heriberto afirma que em sua loja 
o livro usado é comercializado pela 
metade do valor. Ainda há a ques-
tão do preenchimento dos livros usa-

dos, onde o valor pode cair em mais 
de 70%. “Por exemplo: um livro de 
R$ 120,00 que não foi reformulado, 
mas que está um pouco preenchido, 
a gente vende aqui por vinte, trinta 
reais”, explicou. 

O professor Henrique Douglas, 
cliente da loja, reforça as afirmações 
ditas por Heriberto. Ele comenta que 
sempre procura os sebos para econo-
mizar ao máximo nas compras dos li-
vros. “Eu geralmente venho aqui dire-
to, porque eu acho o mais completo 
que tem. Eu sempre procuro aqui por-
que ele (o sebo) é ligado à rede estan-
te virtual, que tem no Brasil inteiro. 
Então eu procuro aqui e na internet, aí 
eu vou comparando os preços dentro 
nos dois locais, para poder fazer uma 
boa compra. Mas aqui os preços são 
sempre os melhores.”

Alternativas para aliviar o bolso

Todo início de ano a cena se 
repete: pais desesperados com 
imensas listas de material escolar 
para adquirir. Além do desconfor-
to de enfrentar lojas cheias e pre-
ços elevados, também encontram 
nas listas de material escolar pedi-
dos de itens estranhos e até consi-
derados abusivos. Existem inclusi-
ve casos nos quais a escola orienta 
ou mesmo condiciona que os pais 
adquiram os materiais no próprio 
estabelecimento, o que é proibido.

Sobre o que é plausível ou não 
constar em uma lista de material es-
colar, o secretário do Procon muni-
cipal de João Pessoa, Helton Renê, 
explica que ficam de fora da lista, 
por exemplo, qualquer item de uso 
coletivo. O secretário diz que mate-
riais como papel ofício, álcool em 
gel, sabonete, papel toalha, giz, ál-
cool, canetas para lousa, cartucho 
ou toner para impressora, guarda-
napos, ou mesmo um grande volu-
me de resmas de papel sulfite tem 
seu custo embutido na mensalida-
de escolar. Materiais de escritório 

também são de inteira responsabi-
lidade da escola.

Além disso, os materiais cobra-
dos na lista devem ter seu uso justi-
ficado. Os itens usados na produção 
pedagógica, precisam ser precedi-
dos de um plano de aula.

A escola também é proibida de 
comercializar material escolar. “O 
CNPJ da escola é relacionado a um 
serviço educacional, então ela não 
pode comercializar de forma algu-
ma material em seu estabelecimen-
to e nem indicar local para o consu-
midor adquirir o material”, explica 
Helton Renê.

Os pais que desconfiarem que 
a lista de material de seus filhos te-
nha alguma irregularidade, podem 
reclamar. Primeiro na escola e, se 
não resolver, podem se dirigir ao 
Procon e fazer uma denúncia anô-
nima. “Os pais algumas vezes têm 
medo de represálias ao filho dentro 
do estabelecimento de ensino, mas 
nós saberemos dar o encaminha-
mento correto e garantir o sigilo”, 
reforça Helton.

Alerta sobre cobrança abusiva

As inscrições do Concur-
so Público para provimento 
de 154 vagas dos cargos de 
técnico-administrativos em 
Educação da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
iniciadas ontem,  seguem 
até o dia 4 de fevereiro às 
23h59min. As inscrições se 
realizarão somente via inter-
net através do site www.ide-
can.org.br (link is external). 

As taxas de inscrição nes-
te Concurso Público serão de 
R$ 57,00 (cinquenta e sete 
reais) para os cargos da Classe 
E; R$ 42,00 (quarenta e dois 
reais) para os cargos da Clas-
se D; e, R$ 30,00 (trinta reais) 
para os cargos da Classe C.

A nomeação dos novos 
servidores visa atender as 

demandas dos setores acadê-
micos e administrativos, refor-
çando a força de trabalho ne-
cessária ao desenvolvimento 
de suas atividades.

 O presidente da Comis-
são Supervisora do Concurso, 
Deivysson Harley, adiantou 
que o número de vagas dispo-
níveis para nomeação deverá 
aumentar porque a reitora da 
UFPB, professora Margareth 
Diniz, vem fazendo gestões 
junto ao Ministério da Educa-
ção no sentido de que sejam 
liberadas as cinquenta e cinco 
vagas publicadas em portaria 
no Diário Oficial da União para 
completar o quantitativo do 
Quadro de Referência de Ser-
vidores Técnico-Administrati-
vos da Instituição.

Inscrições seguem até 
o dia 4 de fevereiro

COnCUrsO dA UFPB

 Os anestesistas do Hospi-
tal da FAP (Fundação Assisten-
cial da Paraíba) suspenderam 
ontem as atividades alegando 
falta de pagamento dos plan-
tões e produtividade. O presi-
dente da Cooperativa Campi-
nense de Anestesistas (Cocan), 
Ricardo Loureiro se queixou 
que os profissionais estão sem 
receber pagamento de julho a 
dezembro de 2015.

Com a suspensão do tra-
balho dos 12 anestesistas, de-
zenas de cirurgias de câncer 
estão suspensas, por se tratar 
de procedimentos eletivos. Por 
serem cirurgias de urgência, as 

obstétricas estão mantidas.
Ricardo Loureiro, presi-

dente da Cocan, com a qual o 
Hospital da FAP tem contrato, 
disse ter ouvido do presidente 
da FAP, Helder Macedo, que o 
pagamento estaria atrasado por 
falta de repasse de verbas pela 
Secretaria Municipal de Saúde.

O presidente da FAP, Hel-
der Macedo, se esquivou de 
falar sobre o assunto, alegan-
do que estava em meio a uma 
negociação com a Cocan, para 
tentar solucionar o problema. 
Macedo também não falou so-
bre o montante do débito da 
FAP com a Cocan; ele também 
não falou do número de cirurgias 
oncológicas que estariam sus-
pensas por causa da paralisação.

FAP tem as cirurgias 
de câncer suspensas

AnesTesisTAs PArAm em CG 

Chico José
Sucursal de Campina Grande
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Estado se alia ao Exército na luta 
contra o mosquito Aedes aegypti

Numa parceria com o Go-
verno do Estado, o Exército 
Brasileiro junto com os Agen-
tes Comunitários de Ende-
mias (ACE), começarão hoje a 
visita a mais de um milhão de 
domicílios a fim de combater 
os criadouros e a prolifera-
ção do mosquito Aedes ae-
gypti na Grande João Pessoa. 
As equipes se concentrarão, 
a partir das 7h, em diversos 
pontos da capital, Cabedelo, 
Santa Rita e Bayeux, de onde 
seguirão para os bairros onde 
ocorrerá o trabalho. O obje-
tivo da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) é realizar a 
visita em todas as residências 
do Estado, até o dia 31 deste 
mês, conforme a previsão do 
Ministério da Saúde. 

A gerente executiva de 
Vigilância em Saúde, da SES, 
Renata Nóbrega, fez ontem 
um apelo para que a popu-
lação participe desta luta e 
abra a porta para receber as 
equipes da saúde junto aos 
homens do Exército. Eles es-
tarão verificando a existên-
cia de focos do mosquito em 
cada residência.

Na tarde de ontem, a SES 
distribuiu kits para 95 ho-
mens do Exército Brasileiro. 
Cada kit contém bolsa, cane-
ta, prancheta para os regis-
tros das visitas e tubos para 
a coleta das larvas. De acordo 
com a programação, em João 
Pessoa, 50 homens vão se 

Mais de um milhão de 
domicílios na Grande João 
Pessoa serão visitados

José Alves
zavieira2@gmail.com

A SES distribuiu kits para homens do Exército Brasileiro. Cada kit contém bolsa, caneta, prancheta, além de tubos para coleta das larvas

concentrar no Grupamento 
de Engenharia e de lá segui-
rão para o bairro do Bessa. 
Em Santa Rita, outros 20 ho-
mens sairão do 16º Regimen-
to de Cavalaria Mecanizado 
(RCMec) para fazerem visitas 
a residências no bairro de Ti-
biri II. Em Bayeux, 15 homens 
se concentrarão também no 
16º RCMec e de lá seguirão 
para o bairro da Imaculada. Já 
no município de Cabedelo, 10 
homens se concentrarão no 
Grupamento de Engenharia e 

as visitas acontecerão na Co-
munidade Jardim América.

“Na Paraíba, a estimativa 
é de que há 1 milhão e 100 
mil imóveis urbanos. Para 
atingirmos a meta do Minis-
tério estamos contando com 
a parceria de várias institui-
ções. Além do Exército, Corpo 
de Bombeiros, Polícia Militar, 
Defesa Civil e ainda estamos 
oferecendo apoio às Secreta-
rias de Saúde de todos os 223 
municípios paraibanos, no 
intuito de eliminar o mosqui-

to que transmite o vírus da 
dengue, chikungunya e zika”, 
explicou Renata Nóbrega.

Ela alertou ainda que, de 
acordo com a web conferên-
cia realizada pelo Ministério 
da Saúde, os municípios que 
não tiverem o quantitativo 
suficiente de agentes para 
visitar todos os imóveis, nos 
meses de janeiro e fevereiro, 
devem informar à Sala de Si-
tuação Estadual para avalia-
ção e providências junto ao 
Ministério, pelo email salade-

situacao@saude.pb.gov.br
A ação está prevista no 

Plano Estadual de Combate 
ao Aedes, lançado em dezem-
bro de 2015 pelo Governo do 
Estado, e de acordo com a 
proposta central do Ministé-
rio da Saúde, que prevê a vi-
sita de 100% dos imóveis do 
País, o objetivo de eliminar 
todos os focos do vetor é até 
o dia 31 de janeiro de 2016. 
A distribuição dos kits acon-
teceu na sede da SES, na Ave-
nida D. Pedro II, na capital.

FOTO: Delmer Rodrigues/Secom-PB

O Batalhão de Po-
liciamento Ambiental 
está intensificando a fis-
calização contra as prá-
ticas abusivas dos pare-
dões de som. Segundo o 
major Tibério Leite, co-
mandante da unidade 
militar, nesse período 
de alta estação com os 
festejos de fim de ano 
e a proximidade com 
o Carnaval, aumenta a 
incidência de poluição 
sonora, principalmente 
nos municípios do Lito-
ral Sul e Norte.

A fiscalização está 
sendo realizada em 
parceria com a Supe-
rintendência de Ad-
ministração do Meio 
Ambiente, por meio da 
Coordenação de Fisca-
lização da instituição. 
Nesse fim de semana, 
policiais do Batalhão 
Ambiental e agentes 
da Sudema estiveram 
na área onde se realiza 
o FestVerão, mas, se-
gundo o major Tibério 
não houve apreensão.

Além do FestVerão 
as fiscalizações vão se 
estender às praias. O 
comandante do Bata-
lhão disse que Baía da 

Traição é “campeã” 
de infração no que se 
refere à poluição so-
nora. No ano passado 
de janeiro a setembro 
foram apreendidos 78 
equipamentos de som, 
provocando a autuação 
de 78 pessoas pelo uso 
abusivo de som.

Nesses casos foram 
elaborados auto de in-
fração contra o respon-
sável com valor mínimo 
de R$ 5 mil, podendo 
chegar, segundo Decre-
to Federal 6.514/2008, 
a R$ 50 milhões, além 
da apreensão do equi-
pamento sonoro.

A poluição sonora 
é considerada o crime 
mais frequente pelos 
policiais. Os equipamen-
tos apreendidos são le-
vados para a Sudema de 
onde somente é retira-
do após pagamento do 
valor estipulado duran-
te a apreensão.

De acordo com o 
major Tibério já houve 
denúncias de som alto 
em templos religio-
sos, no entanto, esse 
tipo de ocorrência não 
é frequente e sempre 
que os policiais chegam 
no local são atendidos 
na solicitação de dimi-
nuir o som.

Batalhão Ambiental 
aumenta fiscalização

cOmbaTe à pOluiçãO sOnOra

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Paraíba ainda 
tem 35 mil 
cinquentinhas 
irregulares

Um total de 9.923 moto-
cicletas de até 50 cilindradas, 
as chamadas “cinquentinhas”, 
foram emplacadas até ontem 
na Paraíba. Segundo informa-
ções do superintendente do 
Detran-PB, Aristeu Chaves, 
cerca de 35 mil cinquentinhas 
ainda estão irregulares, mas o 
licenciamento poderá ser feito 
até o último dia útil de feverei-
ro (29). Ele alertou que após 
o período de emplacamento 
quem for flagrado conduzindo 
uma cinquentinha sem licen-
ciamento terá a motocicleta 
apreendida e pagará diária no 
valor de R$ 7,68 até o dia do 
resgate da moto, mais o seguro 
DPVAT integral R$ 175,00.

Para emplacar a cinquen-
tinha, o proprietário terá que 
apresentar original e cópia da 
nota fiscal do veículo ou de 
documento que comprove a 
transferência, ou seja, cópia e 
original do recibo de compra 
e venda devidamente assina-
do e com firma reconhecida. 
Também é necessária a cópia e 
original do RG, CPF e compro-
vante de residência. Se pessoa 
jurídica, cópia autenticada do 
Contrato Social e CNPJ. 

Até 29 de fevereiro, o em-
placamento será feito sem co-
brar o licenciamento de 2015 
e sem multa para os proprie-
tários, desde que o interessado 
se dirija ao órgão com os docu-
mentos necessários, documen-
tos pessoais e comprovante de 
residência.

O Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnolo-
gia da Paraíba (IFPB) lançou 
o edital do Processo Seletivo 
para o Ensino Superior 2016 
que será novamente pelo Sis-
tema de Seleção Unificada 
(Sisu). São ofertadas 1.260 
vagas em cursos superiores 
presenciais. 

Acesse aqui o Edital do 
IFPB http://www.ifpb.edu.
br/reitoria/pro-reitorias/
pre/editais/processos-em
-andamento/sisu-2016-sis-
tema-de-selecao-unificada/
sisu-2016.1/EDITAL%20
D E % 2 0 A B E R T U R A % 2 0

D O % 2 0 P S C S % 2 0 - % 2 0
SiSU%202016.1.pdf/view

Essas vagas são para o 
período 2016.1. O Sisu do 
IFPB oferta vagas em João 
Pessoa, Sousa, Campina Gran-
de, Cabedelo, Patos, Princesa 
Isabel, Monteiro, Cajazeiras, 
Picuí e Guarabira. Em todo o 
País, o Sisu vai ofertar mais 
de 200 mil vagas. A seleção 
leva em conta a nota obtida 
no Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem). Há dois 
cursos novos: Engenharia 
da Computação, no Campus 
Campina Grande, e Ciências 
Biológicas, em Cabedelo.

Edital tem 1.260 vagas 
para o Ensino Superior

sisu 2016 nO iFpb

belo perde para o 
corinthians por 2 x 0

O Botafogo perdeu para o 
Corinthians-SP, ontem, por 2 a 0, no 
Estádio Major José Levy Sobrinho, 
em Limeira-SP, pela segunda rodada 
do Grupo 11 da Copa São Paulo de 
Futebol Junior/2016. Os gols do atual 
campeão da Copinha foram marcados 
por Gabriel e Gustavo, colocando a 
equipe na liderança isolada do grupo, 
com seis pontos. O time da Maravilha 
do Contorno vai encarar amanhã, às 
18h (horário local), o Bragantino-SP, 
no mesmo local. O Timão classificado 
terá pela frente o Internacional de Li-
meira-SP, às 20h. A equipe paraibana 
começou levando pressão do time 
paulista, buscando os contra ataques 
para tentar o gol. O time paulista abriu 
o placar ainda no primeiro tempo, com 
uma bobeada do Botafogo. Gabriel 
aproveitou uma bola que estava para 
sair e tocou para o gol. Na segunda 
etapa o time pessoense tentou rea-
gir, perdendo duas chances de empa-
tar. O Corinthians não desperdiçou a 
chance e na cabeçada de Gustavo fez 
o segundo. Para o treinador Ramiro 
Sousa, mesmo perdendo o Botafogo 
jamais foi covarde e tentou chegar 
pelo menos ao empate.

réveillon tem dois 
mortos em rodovias

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) registrou 6 acidentes de na-
tureza grave, com 4 feridos tam-
bém em estado grave e 2 pessoas 
mortas nas estradas que cortam 
a Paraíba durante a semana do 
Réveillon 2015/2016. No ano pas-
sado foram 17 acidentes graves, 
com 12 feridos também em estado 
grave e 5 mortos.

Estão sendo considera-
dos apenas os acidentes graves 
ocorridos ao longo do período. A 
metodologia de se considerar ape-
nas os acidentes graves visa dar 
visibilidade àquilo que realmente 
é relevante no campo da aciden-
tologia, que é o grau de letalidade 
no trânsito brasileiro. A redução 
da letalidade nas rodovias fede-
rais brasileiras é o principal alvo 
da PRF. Os acidentes graves são 
aqueles onde registramos feridos 
graves ou mortos. Na Região Me-
tropolitana de João Pessoa cerca 
de 55% dos acidentes produzem 
somente danos materiais, o que 
não impacta na questão da saúde 
da população.

cresceu em 6% 
inadimplência em cG

O cenário macroeconômico 
desfavorável vem contribuindo 
para o aumento da inadimplência 
no comércio de Campina Grande. 
De acordo com o levantamento 
realizado pela Câmara de Diri-
gentes Lojistas da cidade (CDL- 
Campina Grande), o número de 
devedores junto ao Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC) cres-
ceu 6% no acumulado do ano de 
2015 quando comparado a 2014. 
A elevação se deve ao aumento 
da inflação, aos juros altos e à 
queda na renda real dos traba-
lhadores. De janeiro a dezembro 
do ano passado 15.968 consu-
midores tiveram o nome negati-
vado junto ao órgão de proteção 
ao crédito, durante o mesmo 
período de 2014 a inadimplência 
atingiu 15.067 campinenses. 
De acordo com o presidente da 
CDL, Artur Almeida, o índice de 
crescimento da inadimplência só 
não foi mais expressivo devido 
ao receio dos consumidores em 
contrair novas dívidas, o que 
vem freando as compras.

A Caixa Econômica Fe-
deral divulgou ontem o re-
sultado do rateio do concurso 
1.773 da Mega-Sena, sortea-
do na noite do sábado (2). 
Ninguém acertou as seis de-
zenas sorteadas e o prêmio 
acumulou em R$ 2,5 milhões.

Segundo a CEF, problemas 
de ordem tecnológica impedi-
ram a realização da apuração 
e divulgação do resultado do 
concurso 1.776. O resultado 
só foi divulgado depois de 
mais de 30h do sorteio.

A Mega-Sena sorteada 

no sábado (2) tinha um prê-
mio previsto de R$ 1,5 milhão. 
As dezenas sorteadas foram: 
10, 11, 14, 19, 39 e 48.

De acordo com a CEF, a 
quina teve 17 ganhadores e vai 
pagar para cada apostador um 
prêmio de R$ 27.190,70. Ou-
tras 1.051 pessoas acertaram a 
quadra, e vão levar R$ 628,30, 
cada. Na quinta-feira (31), a 
Caixa divulgou que a Mega da 
Virada 2015, concurso espe-
cial 1.775, teve 6 acertadores 
das seis dezenas. Cada um 
receberá R$ 41.088.919,05.

Caixa divulga resultado 
do rateio da Mega-Sena

após 30 hOras
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Interiorizando as ações
O Grupo Sol das Letras pretende, ao longo de 2016, ampliar suas ações
levando o Pôr do Sol Literário a mais municípios do Estado da Paraíba   

FOTOS: Divulgação

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

O escritor Juca Pontes, 
um dos fundadores do 
projeto relata as ações 
realizadas em 2015 e 
projeta novidades para
o ano que se iniciaAmpliar a interiorização 

das atividades do Pôr do 
Sol Literário pelos municí-
pios da Paraíba. Foi o que 
antecipou, para o jornal 
A União, o poeta e editor 

Juca Pontes, ao falar sobre as perspecti-
vas do Grupo Sol das Letras, do qual é um 
dos fundadores, para 2016. Detalhes a 
respeito da programação a ser cumprida 
neste ano novo devem ser definidos pelos 
seus integrantes em reunião que acontece 
hoje, mas a realização da primeira edição 
do evento já está definida e vai ocorrer 
no próximo dia 28, a partir das 17h30, na 
sede da Academia Paraibana de Letras, 
localizada em João Pessoa. Na oportuni-
dade, haverá discussão em torno da obra 
do jornalista - eleito, a propósito, para 
suceder o acadêmico Wellington Aguiar 
na Cadeira nº 12 da APL, onde tomará 
posse em 22 de janeiro - Abelardo Jurema 
Filho e, também, prestada homenagem 
póstuma ao seu pai, Abelardo Jurema.

“Atendendo a convites, nós já parti-
cipamos de eventos realizados em várias 
cidades do Estado, como Areia, Mari, 
Caiçara e Bananeiras. E agora, para 2016, 
queremos ampliar o movimento Sol das 
Letras, levando o Pôr do Sol Literário 
para mais cidades, com o objetivo de esti-
mular o hábito da leitura para os habi-
tantes”, comentou Juca 
Pontes, acrescentando 

que na primeira edição do evento - que 
também continuará acontecendo sempre 
nas últimas quintas, na sede da Academia 
Paraibana de Letras, localizada no Centro 
da capital - ainda haverá lançamento de 
livro do escritor e jornalista Helder Mou-
ra, cujo título ainda está por ser definido.

Juca Pontes ainda disse que a inten-
ção do Pôr do Sol Literário para este novo 
ano é estimular, entre os próprios inte-
grantes do grupo, o lançamento de obras. 
“O evento já se consolidou como um dos 
mais prestigiados da área da literatura na 
Paraíba”, garantiu ele. Na sua avaliação, 
a formação de um público permanente é 
um exemplo de que a iniciativa já é reco-
nhecida pelo público e os meios culturais, 
gerando resultados positivos, como ocor-
reu ao longo do ano passado, sendo um 
exemplo a participação na programação 
do Campus Festival, que foi realizada no 
mês de novembro, em João Pessoa.

O Sol das Letras surgiu no mês de 
dezembro de 2013 com o objetivo de  
estimular a produção, criação, divulgação 
e debate sobre a literatura paraibana nos 
cenários regional e nacional. Além de 
Juca Pontes, são os fundadores do Grupo 
os seguintes membros: Ana Paula Caval-

canti Ramalho, Antônio Fonseca, Bru-
no Gaudêncio, Políbio Alves, Chico 

Pereira, Fidélia Kassandra, 
Gilvan Freire, Gustavo Lima, 

Hélder Moura, Mayara 
Almeida, Marcus Alves, 

Sally Fonseca e Solan-
ge Gualberto. 

MinC dará destaque à língua portuguesa durante evento no Rio de Janeiro em 2016
O Português é o sexto idioma mais 

falado no mundo e está presente, como 
língua oficial, em nove países de quatro 
continentes. Diante da importância 
desse quadro, o Ministério da Cultura 
promoverá, no próximo mês de junho, 
no Rio de Janeiro, um encontro inter-
nacional da língua portuguesa, com o 
objetivo de estabelecer bases e princí-

pios que subsidiem a criação de uma 
política brasileira para a área, amplian-
do um trabalho de cooperação, no âm-
bito da cultura, que o MinC, por meio 
da Diretoria de Relações Internacionais 
(DRI), realizou ao longo de 2015.

A língua portuguesa será um dos 
temas a merecer destaque pelo MinC, 
neste novo ano, porque o encontro 

internacional agendado para o Rio 
de Janeiro servirá para promover a 
afirmação do idioma, aproximando 
países e povos que interagem com a 
língua, bem como vai permitir avanço 
no estabelecimento de um mercado 
comum de bens e serviços culturais 
entre países lusófonos.

Se, no ano passado, o MinC pro-

moveu um amplo trabalho voltado 
à cooperação internacional na área 
da cultura, durante 2016 a meta 
é aumentar ainda mais a atuação, 
por meio de uma intensa agenda de 
debates, focada em temas como, por 
exemplo, a língua portuguesa, direi-
tos culturais na internet e o papel da 
Cultura nas fronteiras.



Os reis Magos são personagens citadas por Mateus,  
discipulo de Jesus, no capitulo 2 e versículos de 1 a 12 do seu 
Evangelho. Trata-se da visita que sobreranos do Oriente fize-
ram ao recém-nascido, nas cercanias de Belém. O Evangelista 
não cita o nome próprio dos visitantes, mas a tradição men-
ciona os três. Os títulos nominativos aparecem no Evangelho 
Apócrifo Armeno da Infância de Cristo, no fim do século VI. 

Um anjo do Senhor apareceu em sonho para avisar aos 
Reis - Melchior, Baltasar e Gaspar- sobre o próximo nasci-
mento do menino-Deus e ordenou-lhes ir a Belém adorá-lo. 
A alcunha de Magos que lhes fora imposta,não derivava do 
fato de serem expertos em magia, mas pelo grande conheci-
mento que tinham da astrologia. Apelido “Magos”, também, 
eram aqueles que os judeus chamavam de escribas, como os 
filósofos gregos e os sábios latinos. 

Naquele tempo 
o reino persiano do-
minava toda a realeza 
oriental, em face de 
seu poder e suas 
vitórias, nos campos 
de batalha.  Melchior 
reinava sobre os 
persianos; Baltasaros  
indianos e Gaspar  os 
árabes.

Depois de ca-
minharem durante 
meses, tendo por guia 
uma estrela incandes-
cente, as majestades chegaram à meta, exatamente quando 
Maria acabara de dar à luz, seu filho, em uma manjedora, 
nas proximidades de Belém, aonde foram se recencear por 
ordem de Herodes.

O evangelista Lucas descreve de forma pormenorizada 
a circunstância em torno da viagem de Maria e José  para 
cumprir a ordem judicial publicada em edital. Um decreto de 
Cesar Augusto impunha que seus súditos se alistassem, cada 
um em sua cidade de nascença.  José da Galileia e Maria sua 
esposa (gestante) saíram de Nazaré, para a Judeia, porque 
eram da casa e da família do rei Davi.

Ali se completou o tempo de Maria dar à luz. A lenda 
revela que o galo fora testemunho do acontecimento de  sal-
vação da humanidade, e soltou sua voz de longo alcance para 
anunciar – “Cristo nasceu!...”O boi perguntou: “aonde...?”   
“Em be...lém...  be...lém...”  informou o saltitante   carneiro. 
Recordemos o texto de Isaías (9,1) como está expresso: “O 
povo  andava nas trevas e viu uma grande luz, que raiou para 
os habitantes de uma terra sombria...”

Nas proximidades de Belém a estrela fixou-se sobre 
uma cabana e os reis Magos achegaram-se a ela e viram 
o que lhes comoveu: Os anjos cantavam aleluia...aleluia... 
e uma vaca  dava seu leite generoso para alimentar o que 

Frente a mais um ano novo é im-
portante falar sobre um tema muito 
útil para que todos nossos projetos 
deem certo e obtenham sucesso: 
medo.

Ele é o principal fator limitante, 
que faz com que tudo que planejamos 
não vá para a frente. Diferente de 
quando temos fé, força de vontade 
e garra, pois aí alcançamos o que que-
remos.

Faça uma reflexão: pare e pense, 
quando você quis muito uma coisa, 
mas muito mesmo a ponto de não 
ouvir mais as opiniões negativas de 
terceiros que falavam para você que 
não iria dar certo; quando quis tanto 
uma coisa a ponto de enfrentar a 
todos e a tudo, dedicar tempo e o que 
fosse necessário; você não conseguiu 
chegar lá?

Todos nós fazemos algo desse 
tipo, ou seja, um movimento interno 
forte a ponto de superar tudo em 
algum momento da vida!

Sabe o que você não teve nesse 
momento? Medo!

Sabe o que você teve nesse mo-
mento? Coragem!

Todo medo é um bloqueio da 
nossa energia de realização e tratá-lo 
e superá-lo é parte fundamental para 
que alcancemos nossas famosas me-
tas de ano novo, que são perfeitamen-
te possíveis de serem obtidas com 
determinação, superação e garra.

O medo se origina da inseguran-
ça, falta de confiança em si próprio e 
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Em 2016, sem medos

A visita dos reis magos
Escritor - fer.mengo@uol.com.br 

Fernando
Vasconcelos

Licença-maternidade

Lourdinha Luna Escritora, membro da Academia de Letras de Areia e da Aflap lourdinhaluna@uol.com.brArtigo

Artigo Dárcio Cavallini   Terapeuta holístico

acabara de brotar na terra da remissão.
A realeza oriental representada levou presentes mate-

riais para o recém-nascido, dádivas de significado simbolico. 
O “ouro”, o metal precioso equivalente a privilégio, vantagem, 
prerrogativa. “Incenso”o perfume que se queima na celebra-
ção dos rituais de divindade. “Mirra” misturada ao oleo tem 
caráter medicinal e religioso para embalsamar os corpos, 
após a morte. Figurou em alusão ao futuro sofrimento de 
Jesus, que impregnado de aromas, ressuscitou perfeito após 
três dias de sepultado. Essa não é uma versão folclórica.

Há uma variante que, no primeiro momento, os Magos 
procuraram Herodes para saber a respeito da ocorrência 
divina, assunto que perturbou o monarca consultado. Ele re-
uniu os sacerdotes e escribas do povo,  para indagar  onde o 
Messias teria nascido. Herodes, preocupado com a ressonân-

cia dos comentários, 
convocara os Magos, 
secretamente, e os 
inquiriu a contar 
quanto tempo a 
estrela cadente apa-
recera. Sem obter 
resposta eles foram 
convidados a deixar 
Belém.

A ira e o medo 
de Herodes o fez 
baixar uma ordem 
de matança das 
crianças abaixo 

de 2 anos.  Segundo as palavras de Mateus, Herodes teria 
ordenado o sacrifício dos inocentes, para se livrar de um 
possível novo rei dos judeus.  A peregrinação de José e Maria, 
para voltar a sua casa em Nazareth, cortando caminhos, se 
escondendo para salvar o bebê que viera ao mundo como 
o Messias prometido. Jesus escapou, naturalmente, porque 
ninguém teria força para medir com a do Pai Eterno de onde 
se originara o menino. 

A exegese para minuciosa interpretação de um texto de 
critica histórica a partir do século XIX, em relação ao sonho 
dos reis Magos, propôs critérios  para distinguir os fatos  
oriundos dos episódios criados pelas comunidades cristãs, 
ou pelos próprios evangelistas. Na linha analista contempo-
rânea sublinham que não nos encontramos diante de um fato 
consumado, mas de uma composição midiátrica. 

Em consonância com o raciocínio moderno, os Magos 
não chegaram a Jerusalém, senão depois que Jesus tinha dois 
anos e residia em uma casa em Belém e não numa palhoça, 
como a literatura religiosa ensina.

Seja a que juízo tenham chegado os cientistas históri-
cos, ninguém consegue separar o real da ficção, quando se 
comenta a inspeção dos reis Magos, ao rancho de palha em 
que nasceu Jesus.

a crença de que não é possível fazer, 
ou então é uma sensação inexplicável 
de limitação, impedimento e bloqueio.

O processo para sair dessa ener-
gia é buscar o autoconhecimento, 
entender como funciona o sistema in-
terno e aprender a lidar consigo mes-
mo.  Isso porque as pessoas não se 
conhecem direito; planejam, sonham, 
porém muitas vezes, quando as coisas 
não acontecem, ficam frustradas em 
vez de contentes.

Isso aumenta ainda mais a in-
segurança e ela potencializada pode 
produzir distúrbios graves, grave 
como a síndrome do pânico, entre 
outras fobias. Todos fenômenos da 
manifestação desequilibrada da psi-
que que nada mais são do que nosso 
próprio sistema Imunológico Espiri-
tual usando nosso corpo como válvula 
de escape.

Temos todo um sistema ener-
gético que compõe nossos planos 
mais sutis de manifestação (espírito; 
alma); e quando o nível de energia em 
desequilíbrio nesses corpos chega no 
limite eles extravasam essa energia 
para ser removida, jogando-a para 
nosso corpo físico, que então somati-
za uma doença - como o é a síndrome 
do pânico e os diversos transtornos 
de ansiedade.

Nessa altura já está instaurado 
um processo auto-obsessivo, ou seja, 
desequilíbrio de ordem espiritual 
que demanda um tratamento mais 
aprofundado e no qual a pessoa 
provavelmente não conseguirá mais 
sair sozinha da situação; mas agora 
para se curar ou voltar ao normal, ao 
equilíbrio precisará de ajuda externa, 
como terapias, apometria, e tratamen-
tos biofrequenciais.

Uma mãe 
adotante, que 
é empregada, 
tem os mes-
mos direitos 
de uma mãe 
natural quanto à 
estabilidade no 
emprego? Uma 
empresa do 
setor de Crédito, 
Financiamento 
e Investimento 
disse que não, 
mas o TST disse que sim. Mariana, uma analista de 
sistemas, dispensada sem justa causa em 11 de junho 
de 2012, iniciara em cinco de junho do mesmo ano 
(seis dias antes), uma ação de adoção de um menino 
recém-nascido. Foi demitida! No dia seguinte à demis-
são, foi expedido judicialmente o termo de guarda e 
responsabilidade provisória do menor. A trabalhadora 
comprovou que relatou exaustivamente à sua chefia o 
processo de adoção, inclusive porque, por correr em 
outro Estado, precisaria de permissão para viagens.

A empresa, por sua conduta irregular, foi condena-
da a indenizar a estabilidade provisória da mãe ado-
tante. A decisão reformou entendimento das instâncias 
anteriores, que consideraram que ela não tinha direito 
à licença-maternidade porque o processo de adoção 
não estava concluído no momento da dispensa. Para o 
TRT da 2ª Região (SP), o termo inicial da estabilidade 
da adotante seria o trânsito em julgado da sentença no 
processo de adoção, uma vez que a guarda da criança 
pode ser revogada a qualquer tempo. Mas, no recurso 
de revista ao TST, a empregada alegou ter os mesmos 
direitos garantidos à gestante, e sustentou que a lei que 
garante a licença-maternidade à adotante e não espe-
cifica se ela é devida a partir da guarda (provisória ou 
definitiva) ou do trânsito em julgado da decisão.

O tribunal observou que “seria muita coincidên-
cia” acreditar que a empresa desconhecia o processo 
de adoção e despediu a trabalhadora exatamente um 
dia antes da concessão da guarda provisória. “Exa-
tamente para afastar alegações desse tipo, que eram 
comuns em relação à gestante, aplica-se aqui, em 
última análise, a mesma solução dada à grávida, pela 
jurisprudência trabalhista”, afirmou o relator.

Bacharelzinha de colo
A história é contada pela jornalista brasiliense 

Bárbara Mengardo. Um dia desses, a sessão da 2.ª 
Turma do STJ foi iniciada pelo presidente Og Fernan-
des, com uma informação que, a princípio, causou 
estranheza.

“Pela primeira vez nos meus quase 40 anos de 
magistratura, terei que alterar a ordem da pauta 
por conta da presença de uma pessoa que dorme no 
plenário. Trata-se da mais jovem bacharelzinha que 
aqui adentrou em toda a história desta Corte”, disse o 
ministro.

A informação inicial foi recebida com um sorriso 
de satisfação por uma das advogadas presentes na 
sessão, mas discretamente sentada mais ao fundo. Em 
seus braços dormia uma tranquila menininha, com 
três meses de vida. A babá tinha faltado ao trabalho, o 
horário da sessão do STJ se aproximara e a mamãe-ad-
vogada não tinha com quem deixar o bebê. 

Mas o dever profissional sinalizava a conveniên-
cia de estar presente na Corte. O ministro logo com-
plementou, afirmando que a antecipação daquele jul-
gamento teria que ser feita “antes que a bebê resolva 
fazer uma sustentação oral no colo da mãe”. O relató-
rio foi conciso e o julgamento, rápido. Para alegria da 
advogada, o seu recurso foi provido em minutos, por 
unanimidade. Quando se retiraram mãe e filha, esta 
ainda dormia, sem ter feito qualquer chorosa susten-
tação oral em plenário.

Nomes iguais
A 4ª Turma do STJ considerou a Associação Co-

mercial de São Paulo, na condição de mantenedora do 
Serviço Central de Proteção ao Crédito de São Paulo 
- SCPC, culpada civilmente pela restrição irregular 
de uma cidadã de nome Ivone Gomes da Silva. Uma 
outra Ivone – de nome igual – era devedora de valores 
mensais de uma locação residencial – mas o cadastra-
mento negativo não considerou a possibilidade de ho-
monímia, nem anotou os elementos diferenciais, como 
a filiação e a diversidade dos números do CPF. Na con-
junção, o SCPC de São Paulo registrou restrições em 
nome da Ivone que nada tinha a ver com o calote.“É 
que a falta de uma qualificação mínima (nome e CPF ou 
RG, ou nome e ascendência, dentre tantos outros crité-
rios) demonstra que a recorrida não observou o básico 
para atender ao atributo da precisão na elaboração do 
cadastro” – analisa o julgado, que reformou decisão do 
TJ de São Paulo. A indenização será de R$ 20 mil para a 
Ivone que nada devia.
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Hollywood fatura mais
De acordo com números prévios da Rentrak, a bi-

lheteria norte-americana (Canadá e Estados Unidos) 
ultrapassou a marca de US$ 11 bilhões no ano passado 
impulsionada por produções como “Jurassic World”, “Os 
Vingadores: Era de Ultron”, “Velozes e Furiosos 7” e “Star 
Wars - O Despertar da Força”.

A receita de 2015 ficou acima por uma diferença pequena 
do último recorde, em 2013, cujo faturamento dos cinemas 
norte-americanos foi de US$ 10.919 bilhões.

De acordo com Eric Wold, analista da B. Riley & Co, a 
atualização dos números ainda deve trazer novos recordes. 
“Enquanto o consolidado de 2015 trouxe números ligeiramen-
te mais baixos que a previsão, o quarto trimestre de 2015 deve 
ultrapassar as previsões”, diz Wold.

A franquia “Star Wars” contribuiu em 4% para a elevação 
das bilheterias de Hollywood em 2015, mesmo que o filme 
tenha sido lançado na segunda quinzena de dezembro.

O efeito Star Wars
De acordo com a Bloomberg, “Star Wars – O Desper-

tar da Força” arrecadou cerca de US$ 528 milhões em sua 
estreia mundial, em 17 de dezembro. O valor superou as 
expectativas da Disney.

Se grande parte do faturamento dos cinemas veio de 
Star Wars em 2015, os impactos deverão ser sentidos tam-
bém em 2016. De acordo com números atualizados no sá-
bado, 2, o blockbuster já arrecadou mais de US$ 1,5 bilhão 
no mundo todo.

A cifra movimentada com apenas 18 dias de exibição 
coloca o filme na sexta posição dentre os que mais faturaram 
com a venda de ingressos em toda a história do cinema.

Esse ranking, no entanto, mudará em breve. Assim que os 
valores registrados pelas bilheterias do domingo forem conta-
bilizados, o novo Star Wars deve assumir a quarta posição da 
lista dos maiores de todos os tempos, deixando para trás ou-
tros dois fenômenos de audiência: “Velozes e Furiosos 7” e “Os 
Vingadores: Era de Ultron”.  

Nesse ritmo, analistas da indústria cinematográfica acre-
ditam que o filme baterá a marca de US$ 2 bilhões de arrecada-
ção já no próximo final de semana. Caso tais projeções se con-
firmem, o “Despertar da Força” irá superar “Jurassic World” e 
ficará muito próximo de ultrapassar também o épico “Titanic”. 

A sua frente, sobraria apenas o até aqui imbatível 
“Avatar”, que, lançado em 2009, arrecadou mais de US$ 2,8 
bilhões mundo afora. Para quebrar mais esse recorde, o 
sétimo episódio da saga Star Wars conta com um trunfo res-
peitável: a estreia nos cinemas da China, o que acontece no 
próximo sábado, dia 9.

    Humor 
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No mundo da rua 
- Homens de saia

É um experimento cênico-musical desdobrado a partir de ondas 
criativas que faz parte do Circuito Cardume, realizado pelo Governo do Estado 
por intermédia da Fundação Espaço Cultural (Funesc), que acontece nesta 
quinta-feira (7), a partir das 19h, no Hall do Teatro Paulo Pontes da Funesc. 

Segundo os organizadores, é uma dramaturgia coletiva. “Nós vamos. 
Estamos. E somos. Somos a rua. Uma rua que cruzamos, entre abraços e 
assaltos, entre lembranças e despedidas. Uma rua do mundo todo e outra 
rua só do nosso mundo. Da cidade. Do desejo. Da travessia. Do encontro que 
transforma alguma coisa dentro e fora de nós”. Pontuou Bertrand Araújo.

FM
0h Madrugada na Tabajara
4h Aquarela Nordestina
6h Jornal Estadual
7h Reserva Especial MPB
8h Programação Musical
12h Fala, Paraíba!
14h Programação Musical
16h Menu 105
18h Tabajara Esporte
19h Voz do Brasil
20h 105 Especial MPB
21h Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio tabajara

evento

Ancine simplificou o processo de 
acompanhamento de projetos

FotoS: Divulgação

Cinema em destaque

ria parametrizada em grandes itens, 
o acompanhamento à execução que 
confere maior agilidade à análise de 
prestação de contas, e a adoção da 
análise técnica de cumprimento do ob-
jeto como marco principal do processo 
de prestação de contas.

Confira as principais mudanças 
apresentadas pelas novas instruções 
normativas pelo endereço eletrônico: 
http://www.ancine.gov.br/sala-impren-
sa/noticias/ancine-publica-instru-es-
normativas-que-simplificam-o-acompa-
nhamento-e-presta.

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.

A Agência Nacional de Cinema 
(Ancine) publicou na última quin-
ta-feira (31) duas novas instruções 
normativas que simplificam os 
procedimentos de apresentação, 
acompanhamento e prestação de 
contas de projetos audiovisuais para 
fins de fomento direto e indireto. 
Após discussão interna na Agência, 
os documentos foram amplamente 
debatidos com a sociedade por meio 
de consulta pública, aberta por 30 
dias, e da realização de duas concor-
ridas audiências públicas, no Rio de 
Janeiro e em São Paulo, nos dias 13 e 
14 de outubro.

As Instruções Normativas nº 125, 
de Elaboração, Apresentação, Aná-
lise, Aprovação e Acompanhamento 
da Execução de Projetos; e nº 124, de 
Prestação de Contas; substituem, res-
pectivamente, a IN nº 22 e a IN nº 110 e 
são o marco legal da mudança de para-
digma no acompanhamento de projetos 
audiovisuais promovida pelo Plano de 
Qualificação da Gestão do Financia-
mento Público do Audiovisual - Ancine 
+ Simples, que objetiva simplificar as 
operações de financiamento da Agência.

 As versões finais dos documen-
tos trazem incorporadas algumas 
entre as mais de 600 contribuições 
recebidas dos diferentes entes, entre 
associações representativas e profis-
sionais do mercado, que participaram 
do processo de consultas e audiên-
cias públicas. Os normativos trazem 
inovações como a análise orçamentá-
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Arte-educador e fotógrafo Ricardo Peixoto vai ministrar a oficina “Percepção do olhar”

Artista é um dos idealizadores da Agência Ensaio, que marcou época na Paraíba

Equipamento cultural inaugurado em dezembro atrai grande número de visitantes

FotoS: Divulgação

O cenário da fotografia na Paraíba terá 
nos próximos dias nova efervescência com 
o retorno da oficina “Percepção do olhar”, 
do premiado fotógrafo, multiartista visual e 
cidadão do mundo Ricardo Peixoto. A oficina 
é aberta a fotógrafos profissionais, amado-
res, cineastas e interessados pela estética 
da imagem em geral, e será voltada para o 
desenvolvimento da capacidade sensorial 
dos participantes.

O fotógrafo Ricardo Peixoto destaca a 
importância da expansão no processo de 
criação do indivíduo utilizando a linguagem 
visual como forma de conheci-
mento da expressão artística. 
Os exercícios envolvidos na 
oficina abordam, entre ou-
tros, os canais de percepção, 
a transformação da expressão 
nas diferentes linguagens, a 
formação de conceitos, o pré-conceito e a 
intuição, leitura de símbolos e signos, leitura 
não verbal, ocupação do espaço, coordena-
ção motora, composição e fisiologia da visão. 

A oficina será dividida em dois módu-
los. No primeiro, oferecido entre os dias 19 
e 22 deste mês, a ementa prevê os tópicos 
educação dos sentidos, processo de criação, 
e visualização sensorial da estética do corpo 
sonoro, escrito e mental. O segundo módulo, 

de 26 a 29 de janeiro, oferece: estudo dos 
elementos de composição da imagem, ensaio 
fotográfico, edição e intervenção urbana. 

As aulas acontecerão no Ateliê Multicul-
tural Elioenai Gomes, no Centro Histórico de 
João Pessoa, sempre das 14h às 17h. Mais 
informações pelo telefone (83) 9 8704-
2019, ou por e-mail: ensaiopb@gmail.com. 
A inscrição nos dois módulos custa R$ 250 e 
as vagas são limitadas. 

Sobre o artista
Arte-educador, jornalista, fotógrafo, cura-

dor, designer e produtor cultural. Há mais de 
25 anos Ricardo Peixoto impulsiona o olhar 

de fotógrafos e cineastas em todo 
o País. Na Paraíba, a oficina “Per-
cepção do olhar” já formou deze-
nas de profissionais e estudantes 
ligados às artes visuais. 

Ricardo Peixoto é um dos 
fundadores da Agência Ensaio, a mais 
importante agência de fotografia do 

Nordeste, e hoje coordena os trabalhos 
da produtora Ensaio Brasil. Já realizou expo-
sições fotográficas individuais em todas as 
regiões do Brasil, além de ter levado sua arte 
a países da Europa. Em seu trabalho como 
curador, Peixoto tem revelado o talento de 
novos artistas, e consolidado os já consagra-
dos. Como educador, está entre os professo-
res de fotografia com mais alunos formados 
em seus cursos e oficinas de todo o Brasil. 

Felipe Gesteira
Especial para A União

As pessoas que forem visitar o Mu-
seu do Amanhã, na região portuária do 
Rio, poderão conhecer, em tempo real, o 
mapa dos abalos sísmicos ocorridos no 
país, a partir de dados da Rede Sismo-
gráfica Brasileira. Isso graças a acordo de 
cooperação técnica e científica firmado 
entre o Observatório Nacional e o Institu-
to de Desenvolvimento e Gestão, organi-
zação cultural que administra o museu.

As informações da rede sismográfica 
são exibidas em uma janela com os even-
tos sísmicos visando compor um mosaico 
de Terra em Movimento no espaço Obser-
vatório do Amanhã. Esse espaço funciona 
como um radar do Museu do Amanhã. 
Ali, são recebidas informações de centros 
produtores de conhecimento em ciência, 
cultura e tecnologia não só do Brasil, mas 

de todo o mundo.
Espaço de ciências da prefeitura do 

Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã está 
aberto de terça-feira a domingo, no horá-
rio das 10h às 18h. Desde o último dia 2 
de janeiro, o funcionamento acontece das 
12h às 19h. O horário especial vai até o 
dia 21 de fevereiro próximo.

A entrada inteira tem custo de R$ 
10, mas pessoas com idade até 21 anos, 
estudantes de escolas e universidades 
particulares, pessoas com deficiências, 
servidores públicos do município do 
Rio de Janeiro, moradores da cidade e 
clientes Santander pagam meia-entrada, 
isto é, R$ 5. Há gratuidade para alunos e 
professores da rede pública de ensino, 
crianças até 5 anos e maiores de 60 anos, 
funcionários de museus, guias de turismo 
e vizinhos do Museu do Amanhã.

Às terças-feiras, a entrada é gratuita 
para todos os visitantes.

Banda Pink Floyd PB lança seu primeiro 
DVD hoje na Usina Cultural Energisa

A banda Pink Floyd Paraíba realiza o 
lançamento do seu primeiro DVD hoje, a 
partir das 20h, no Café da Usina Cultu-
ral Energisa, em João Pessoa. Além da 
exibição em primeira mão do conteúdo 
do DVD, a noite contará com música 
ambiente e cobertura fotográfica. É 
importante destacar que não haverá 
apresentação musical da banda. As 
senhas serão vendidas na bilheteria do 
Café Energisa ao preço de R$ 5,00 e o 
combo senha+DVD será R$ 20,00.

O DVD “Especial Animals – Ao vivo 
em João Pessoa” foi gravado em maio 
de 2015, na sala de eventos da própria 
Usina Cultural Energisa. O material é 
composto exclusivamente com músicas 
do álbum conceitual Animals, lançado 
originalmente em 1977, que faz críticas 
às condições político-sociais dos anos 70, 
além de apresentar uma notável mudan-
ça no estilo musical do Pink Floyd.

Sobre o DVD
A Pink Floyd PB sempre procurou 

estabelecer temas específicos para suas 
apresentações. “Em 2014 fizemos um 
show executando músicas do Animals e 
tivemos uma repercussão muito boa dos 
fãs. Isso nos influenciou na escolha por 
esse conceito para a gravação do nosso 
primeiro DVD. Trata-se de um álbum 
emblemático, que coroa a fase progressi-
va do grupo original. Além disso, exis-
tem outros tributos que, em sua maioria, 
se espelham em discos mais conhecidos 
como o Dark Side of the Moon e The 
Wall. Nós buscamos fazer algo mais ou-
sado”, comentou o vocalista Rafael Lyra, 

que coproduziu o DVD com o guitarrista 
Marcos Vasconcelos.

Segundo Rafael a ideia de produzir 
um DVD surgiu inicialmente sem muitas 
pretensões. “Sabemos que os fãs de Pink 
Floyd são muito exigentes e, por isso, bus-
camos sempre trazer projetos especiais 
para não cair na mesmice. Com o conhe-
cimento básico de edição de vídeo que 
eu e Marcos tínhamos, nos desafiamos 
a produzir um show de forma indepen-
dente, contando principalmente com a 
ajuda de amigos. A parte mais demorada 
foi justamente a finalização do material 
gravado. Como a banda é um hobby para 
todos nós, nos desdobramos para conse-
guir tempo de trabalhar esse material, 
sem comprometer nossas obrigações”.

A banda convida a todos os fãs para 
compartilharem juntos esse momento 
especial em tributo ao Pink Floyd. “Será 
uma noite de muitas homenagens e 
queremos fazer isso com as pessoas 
que sempre nos acompanharam nesses 
anos”, reforçou Rafael.

Alana Gandra
Repórter da Agência Brasil

lançamento

Grupo paraibano busca estabelecer temas específico durante as apresentações

SERVIÇO

Museu do Amanhã mostra ao 
público mapa de abalos sísmicos 

Exibição do DVD “Especial Animals – Ao vivo em 
João Pessoa” da banda Pink Floyd Paraíba
local: Café da Usina Cultural Energisa (R. João 
Bernardo de Albuquerque, 243 - Tambiá, João 
Pessoa – PB)
Data: 5/1/2016
Horário: 20h
Valor: R$ 5,00 entrada individual ou R$ 20,00 
entrada+DVD
mais informações: 
Facebook (www.facebook.com/pinkfloydpb) / 
Site (www.pinkfloydpb.com.br)
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Nota do Enem deverá 
ser divulgada na 
próxima sexta-feira

Dengue, zika ou chikungunya 
Proteja a sua casa do mosquito durante as férias
José Alves
zavieira2@gmail.com

Não importa se você 
mora em casa ou aparta-
mento, o mosquito Aedes 
aegypti pode encontrar um 
recipiente com água parada 
para depositar os ovos e se 
reproduzir. Por isso, durante 
as férias, é muito importan-
te verificar todos os pontos 
que possam acumular água 
na sua residência.

O ciclo de reprodução 
do mosquito, do ovo à for-
ma adulta, pode levar de 5 
a 10 dias. Por isso, mesmo 
em uma viagem curta, é pre-
ciso estar atento. Um balde 
esquecido no quintal ou um 
pratinho de planta na varan-
da, após uma chuva, podem 
facilmente se tornar um foco 
do mosquito e afetar toda a 
vizinhança.

Uma fêmea pode dar 
origem a 1,5 mil mosqui-
tos durante a sua vida. Em 
45 dias, um único mosquito 
pode contaminar até 300 
pessoas. Se esses mosqui-
tos picarem alguém infecta-
do, eles poderão transmitir 
os vírus da dengue, zika ou 

chikungunya para muitas 
pessoas de uma região.

Lembre-se que os ovos 
podem ficar aderidos às 
laterais internas dos reci-
pientes ou ainda nas laterais 
externas dos vasos. Por isso, 
é necessário lavá-los com 
água e sabão, utilizando 
uma bucha. Mesmo resseca-
dos, os ovos são perigosos. 
Eles sobrevivem até um ano 
em locais e, se nesse período 
entrarem em contato com a 
água, o ciclo evolutivo re-
começa. Cuide da sua casa 
e aproveite as férias com a 
consciência tranquila!

Sábado da Faxina
Para chamar atenção 

sobre a importância da lim-
peza para eliminação dos 
focos do Aedes aegypti, o 
Ministério da Saúde lançou 
a campanha “Sábado da 
Faxina – Não dê folga para 
o mosquito da dengue”. A 
ideia é que toda a população 
dedique um dia da semana 
para verificar todos os pos-
síveis focos do mosquito, fa-
zendo uma limpeza geral em 
sua residência e impedindo 
a reprodução do mosquito.

FOTO: Reprodução/Internet

Jardim Botânico retoma atividades 
com visitação para a alta temporada

Diário Oficial divulga lista em 2016

BELEZAS NATURAIS E TRILHAS

FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS

Cuidados a serem adotados

Quem mora em casa pode começar pela área exter-
na. Se assegurando que:
n A caixa d’água está vedada
n As calhas estão totalmente limpas
n Galões, poços e tambores estão bem vedados
n Pneus sem água e em lugares cobertos
n Garrafas e baldes vazios e com a boca virada para 
baixo
n Piscinas e fontes tratadas e, se possível, tampadas
n Pratos de vasos de planta com areia até a borda
 
Já nos ambientes internos de casa ou apartamen-
tos, é preciso verificar se:
n Os ralos estão tampados ou telados
n As tampas dos vasos sanitários estão abaixadas
n As vasilhas dos bichos de estimação estão limpas e 
protegidas da chuva
n A bandeja coletora de água do ar-condicionado está 
limpa e seca
n A bandeja externa na geladeira está limpa e seca
n Pratinhos de floreiras de varandas com terra até a 
borda
n Parador de filtro de parede limpo e seco

Após o recesso de fim de 
ano, o Jardim Botânico Benja-
min Maranhão, em João Pes-
soa, retomou as atividades  
com visitações do público e 
programação especial de fé-
rias para a garotada. Entre os 
destaques da programação 
está a oficina de trilha foto-
gráfica para crianças e ado-
lescentes na faixa etária dos 

10 anos aos 14 anos, e a rea-
lização de supertrilhas, com 
percurso com cerca de três 
horas de duração. 

O Jardim Botânico funcio-
na de segunda-feira a sábado, 
das 8h às 16h30, com portão 
fechado às 16h. 

Atualmente, o Jardim Bo-
tânico dispõe de 20 trilhas, 
que levam de meia hora a três 

horas para serem percorridas. 
São 517 hectares de mata na-
tiva, onde os visitantes têm a 
oportunidade de contemplar 
espécies exóticas, árvores 
exuberantes, além de também 
terem contato com a fauna 
ao longo do percurso. Mais 
detalhes podem ser obtidos 
pelo telefone (83) 3218-7880.  
Atualmente, o Jardim Botâni-

co disponibiliza aos visitan-
tes 20 trilhas, que levam de 
meia hora a três horas para 
serem percorridas. Os pas-
seios ocorrem nos seguintes 
horários: 9h, 10h, 14h e 15h. 
A direção do recinto ressalta 
a importância do uso de calças 
compridas e sapatos fechados 
para evitar qualquer tipo de 
incidente durante o passeio.

PROGRAmAçãO esPecIAl

VejA A lIstA:

9/janeiro 
Oficina Botânica – com massinha de 

modelar, para crianças de 6 a 10 anos. má-
ximo de dez participantes por horário, com 
inscrição gratuita. A oficina vai acontecer 
das 14h às 15h30.

16/janeiro 
Super Trilha – com uma caminhada de 

aproximadamente três horas de duração. 
Necessário bom condicionamento físico 
e vestimenta adequada (calça comprida e 
sapatos fechados). máximo de 12 partici-

pantes. A atividade começa às 8h30.
Oficina de trilha fotográfica – Para 

crianças de 10 a 14 anos. Pede-se que os 
participantes levem seus próprios equi-
pamentos fotográficos (câmera, celular, 
tablet) e que estejam com vestimenta ade-
quada (calça comprida e sapatos fechados). 
O número máximo de participantes é de 12 
pessoas. O horário de início é 14h.

23/janeiro 
Oficina de Jardinagem – Para crian-

ças de 6 a 10 anos. A atividade começa a 

partir das 14h. já no horário da tarde, às 
15h20, acontece a oficina de jardinagem 
para jovens e adultos. O número de vagas 
é limitado.

30/janeiro 
Super Trilha - com uma caminhada de 

aproximadamente três horas de duração. 
Necessário bom condicionamento físico 
e vestimenta adequada (calça comprida e 
sapatos fechados). máximo de 12 parti-
cipantes, com inscrição gratuita antes da 
atividade, que se inicia às 8h30.

8 de fevereiro (segunda-feira) - carnaval 
(ponto facultativo)

9 de fevereiro (terça) - carnaval (ponto 
facultativo)

10 de fevereiro - Quarta-feira de cinzas 
(ponto facultativo até as 14h)

25 de março (sexta) - Paixão de cristo 
(feriado nacional)

21 de abril (quinta) - tiradentes (feriado 
nacional)

1º de maio (domingo) - Dia mundial do 
trabalho (feriado nacional)

26 de maio (quinta) - corpus christi (ponto 

facultativo)
7 de setembro (quarta) - Independência do 

Brasil (feriado nacional)
12 de outubro (quarta) - Nossa senhora 

Aparecida (feriado nacional)
28 de outubro (sexta) - Dia do servidor 

Público (ponto facultativo)
2 de novembro (quarta) - Finados (feriado 

nacional)
15 de novembro (terça) - Proclamação da 

República (feriado nacional)
25 de dezembro (domingo) - Natal (feria-

do nacional)

Os feriados e pontos fa-
cultativos federais em 2016 
foram publicados nessa se-
gunda-feira no Diário Oficial 
da União. Este ano são 13 da-
tas, entre feriados e pontos 
facultativos, além do 1º de 
janeiro. 

Em 2015, foram 11 fe-
riados e seis pontos faculta-
tivos ao longo do ano. A pu-
blicação abrange apenas os 
feriados nacionais, não es-
tando incluídos os estaduais 
e municipais. Nos pontos 
facultativos, as empresas e 
os órgãos públicos podem 

optar por abrir ou não, mas 
devem manter os serviços 
considerados essenciais, 

como emergências de hos-
pitais. Em 2016, as vésperas 
do Natal (24) e do Ano novo 

(31) não são consideradas 
pontos facultativos, já que 
caem no sábado.

Depois que a cobertura 
obrigatória dos planos de saú-
de incorporou 21 novos pro-
cedimentos, a Associação Bra-
sileira de Medicina de Grupo 
(Abramge), representante de 
operadoras, diz que a amplia-
ção pode pressionar o equilí-
brio financeiro das empresas 
e encarecer os custos para os 
beneficiários.

Segundo a entidade, o 
impacto financeiro da nova 
cobertura obrigatória para 
as empresas só poderá ser 
avaliado em junho de 2017, 
quando as empresas poderão 
repassar os custos para os 
consumidores. 

“Este impacto pode en-
carecer o acesso dos benefi-
ciários aos planos de saúde 
tendo em vista a necessidade 
de suprir os novos custos ge-
rados por tais incorporações”, 

disse em nota. Ainda assim, a 
Abrange esclarece ser a favor 
do desenvolvimento de novas 
tecnologias médicas. Tanto a 
Abrange, quanto a Federação 
Nacional de Saúde Suplemen-
tar, também representante 
das operadoras de planos de 
saúde, orientam as associadas 
a cumprirem integralmente as 
regras da Agência Nacional de 
Saúde Complementar (ANS).

Desde o último sábado 
(2) passaram a valer novas 
regras da ANS que incluem 21 
procedimentos ao rol de co-
bertura obrigatória das ope-
radoras de planos de saúde. 
O teste rápido de dengue e a 
sorologia para febre chikun-
gunya são dois deles.  A atuali-
zação do rol é feita a cada dois 
anos, num processo conduzi-
do pela ANS com consulta à 
população.

Plano de saúde: custo 
subirá com nova regra
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Nota do ENEm

Resultado deverá sair na sexta-feira
5,7 milhões de pessoas
fizeram o exame
em todo o País 147 morrem em 

rodovias federais

Os acidentes em rodovias fede-
rais resultaram na morte de 147 pes-
soas durante as festas de fim de ano. 
Balanço preliminar divulgado nessa 
segunda-feira pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) contabilizou, entre os 
dias 28 de dezembro de 2015 e 3 de 
janeiro deste ano, 2.073 pessoas feri-
das em 1.248 acidentes com vítimas. 
Deste total, 267 foram classificados 
como acidentes graves, que são aque-
les que resultam em pelo menos um 
ferido grave ou óbito. A exemplo do 
que ocorre todos os anos, a principal 
causa desses acidentes foi a impru-
dência dos motoristas.

outorgas de rádio 
e tV são facilitadas

Desburocratizar a tramitação 
dos processos no Ministério das Co-
municações é uma realidade. Novas 
regras simplificaram os procedimen-
tos para o radiodifusor, que agora terá 
de apresentar menos documentos 
nos pedidos de outorgas para rádios 
comunitárias, FMs e TVs educativas 
e também para o Canal da Cidadania.
No caso das rádios comunitárias, as 
entidades que concorrem a uma au-
torização agora têm de apresentar 
apenas 7 documentos – antes, eram 
33. Uma das mudanças é que deixou 
de ser exigida a apresentação de pro-
jeto técnico da emissora, o que deve 
dar celeridade à apresentação de do-
cumentos pelas entidades.

Homem que alterou 
holerite é preso

A 8a Câmara de Direito Público 
do Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJ-SP) manteve condenação por 
improbidade administrativa de um 
ex-funcionário público do Departa-
mento de Água e Esgoto (DAE) de 
Santa Bárbara d’Oeste, no interior do 
Estado. O homem, que era funcionário 
público concursado e ocupava cargo 
de chefe de recursos humanos, mani-
pulou o sistema informatizado do DAE 
para receber pagamentos indevidos, 
segundo informações divulgadas no 
site do TJ-SP. 

País é escolhido por 
turistas nacionais

Os destinos nacionais deverão 
ser a escolha de cerca de nove em 
cada dez brasileiros nas próximas 
viagens, incluindo as férias de verão 
e Carnaval. É o que revela o estudo 
“Sondagem do Consumidor – Inten-
ção de Viagem”, divulgada nessa se-
gunda-feira pelo Ministério do Turis-
mo. Entre os entrevistados, 86,4% 
afirmaram que desejam conhecer 
mais o Brasil, um crescimento de 
8% em relação a dezembro de 2014. 
Para os viajantes, as regiões Nordes-
te (36,9%) e Sudeste (36,8%) se-
rão as mais procuradas, seguidas do 
Sul (17,3%), Centro-Oeste (6,4%) e 
Norte (2,6%).

Estudante é achado 
morto em piscina 

Foi sepultado na tarde dessa 
segunda-feira, em Nova Odessa (SP), 
o corpo de Henrique Candiotti Branco, 
de 23 anos. Ele foi achado morto den-
tro de uma piscina durante festa em 
Santa Bárbara d’Oeste (SP). O jovem 
estudava Gastronomia. As causas 
da morte ainda não foram reveladas. 
Ele estava com outras 15 pessoas na 
festa que acontecia em uma chácara 
no Vale das Cigarras, na zona rural de 
Santa Bárbara d’Oeste. Quem o en-
controu, no final da noite de sábado, 
foi uma jovem que também participa-
va do evento. O rapaz ainda foi socor-
rido até o pronto-socorro da cidade, 
onde já chegou sem vida.

FOTO: Reprodução/Internet

Estudantes terão acesso a uma tabela com a nota obtida em cada uma das provas; espelho da redação será divulgado posteriormente

Mariana Tokarnia 
Da Agência Brasil

Na próxima sexta-feira 
(8) os 5,7 milhões de candi-
datos que fizeram o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) saberão quanto 
tiraram em cada uma das 
provas. Os resultados es-
tarão disponíveis na inter-
net, na página do Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep).

Os estudantes terão 
acesso a uma tabela com a 
nota obtida em cada uma 
das provas: linguagens, 
Matemática, ciências hu-
manas, ciências da Natu-
reza e redação. Eles ainda 
não terão, porém, acesso ao 
espelho da redação, com a 
correção mais detalhada do 
texto, que será divulgado 
posteriormente.

As notas do Enem são 
calculadas com base na 
Teoria de resposta ao Item 
(TrI), ou seja, o valor de 
cada item varia de acordo 
com o número de candi-
datos que acertaram ou 
erraram a resposta. Quan-
to mais candidatos acerta-
rem, mais fácil é conside-
rado o item e menos vale. 
Ao contrário, se menos 
candidatos acertarem, o 

item é considerado difícil e 
vale mais. A nota do Enem 
poderá ser usada para par-
ticipar de programas como 
o Sistema de Selação Unifi-
cada (Sisu), que oferece va-
gas em instituições públi-
cas de Ensino Superior em 
todo o País. As inscrições 
poderão ser feitas de 11 a 
14 de janeiro. Nesta edição 
serão ofertadas 228 mil va-
gas. Para participar, o can-

didato não pode ter tirado 
0 na redação. A nota pode-
rá ser usada também para 
obter bolsas de estudo in-
tegrais ou parciais em ins-
tituições particulares de 
Ensino Superior pelo Pro-
grama Universidade para 
Todos (ProUni) e finan-
ciamento pelo Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies). Para participar dos 
programas, o estudante 

não pode ter zerado a re-
dação e precisa obter pelo 
menos uma média de 450 
pontos nas demais provas 
do Enem.

Ensino Médio
Para obter a certifi-

cação do Ensino Médio, é 
preciso ter feito a solici-
tação no início do ano, na 
hora da inscrição, ter mais 
de 18 anos e ter obtido 

pelo menos 450 pontos em 
cada uma das provas e 500 
pontos ou mais na reda-
ção. A nota pode ser usada 
também para participar do 
programa de intercâmbio 
acadêmico ciência sem 
Fronteiras e do Sistema de 
Seleção Unificada do Ensi-
no Técnico e Profissional 
(Sisutec), que destina a es-
tudantes vagas gratuitas 
em cursos técnicos.

A Central Móvel de In-
formações Turísticas da 
Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur), que funciona 
numa van, vai estar presente 
em três importantes atra-
tivos turísticos das cidades 
litorâneas do Conde, Cabe-
delo e João Pessoa, a partir 
desta terça-feira (5). A ação 
visa disponibilizar apoio e 
informações sobre o Des-
tino Paraíba aos milhares 
de turistas de todo o País e 
do exterior. Desta terça até 
a próxima sexta-feira (8), a 
van permanecerá na Praia de 
Tambaba, no Conde, sempre 
no período da manhã.

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, explicou que 
o atendimento ao público 
é feito por pessoas quali-
ficadas, com turismólogos 
bilíngues, e com profundo 
conhecimento do patrimô-
nio turístico da Paraíba. “O 
equipamento vai atender 
os turistas que chegam a 

Paraíba neste período de 
alta estação. É uma opor-
tunidade para apresentar o 
nosso potencial turístico a 
quem está vindo conhecer 
nossas praias pela primeira 
vez ou mesmo se informar 
sobre novos roteiros turís-
ticos”, afirmou. 

No sábado (9), a equipe 
da PBTur vai estar presen-
te na Praia do Jacaré, em 
Cabedelo. De acordo com o 
coordenador de Eventos da 
PBTur, João Wharles Porte-
la, o atendimento ao públi-
co do tradicional Pôr do Sol 
vai se prolongar até o dia 
13 (quarta-feira). No dia 15 
(sexta-feira), a equipe vai 
se dirigir ao Espaço Cultu-
ral, onde será realizada a 
23ª edição do Salão de Ar-
tesanato da Paraíba, entre 
as 14h e 21h.

“O salão vai reunir 
num mesmo local cerca de 
400 artesãos e não temos 
dúvidas do número eleva-

do de turistas e de pessoas 
interessadas em conhecer 
as peças fabricadas a par-
tir do algodão colorido. 
Não há dúvidas de que a 
demanda por informações 
sobre os nossos principais 
atrativos turísticos valerá 
o esforço da nossa equipe”, 
disse João Wharles. 

Centrais de Informações 
 A van da PBTur teve 

a adesivagem renovada 
na parte externa, que tem 
como destaque os prin-
cipais atrativos turísticos 
do Estado. No seu interior 
são disponibilizados aos 
turistas material informa-
tivo (revista, folder e CD), 
além de algumas peças do 
artesanato paraibano.  A 
presidente da PBTur, Ruth 
Avelino, informa que são 
seis centrais de informa-
ções turísticas funcionando 
todos os dias, inclusive aos 
domingos e feriados. 

Van da PBTur atende turista 
no Conde, Cabedelo e capital

INFoRmaÇÕES tURÍStICaS

Detentora do título de 
orla mais linda do Nordeste 
por uma publicação nacio-
nal em 2014, João Pessoa 
hoje assiste aos reflexos do 
crescimento do turismo com 
uma ocupação recorde de 
sua rede hoteleira (de mais 
de 90%, de acordo com a As-
sociação Brasileira dos Ho-
teleiros da Paraíba) e 50 mil 
pessoas a mais já circulando 
pelas ruas.

A combinação de na-
tureza impecável, verão 
implacável e atmosfera 

hospitaleira faz com que 
mais e mais pessoas ele-
jam a cidade como destino 
de férias, abrindo mão até 
de capitais vizinhas mais 
populosas. “João Pessoa 
tem praias lindas e calmas 
e é muito mais tranquila e 
limpa do que recife. 

Atrações
A orla é ideal para pas-

sear e as atrações culturais 
atendem a diferentes gos-
tos”, elogia a técnica em saú-
de e segurança do trabalho, 

Ana Paula da Silva, que todo 
fim de ano sai da capital per-
nambucana para passar aqui 
as festividades.  A Prefeitura 
Municipal de João Pessoa 
(PMJP) dá a sua porção de 
embelezamento aos cartões-
-postais do litoral com obras 
como a da revitalização da 
calçadinha de Tambaú, que 
trocou o antigo piso (quebra-
do em vários pontos e escor-
regadio), iluminou, sinalizou 
e facilitou a acessibilidade da 
extensão do Hotel Tambaú 
ao largo da Gameleira. 

Centro de Línguas do 
Estado oferece vagas

JP é um dos destinos mais procurados

O Centro de Línguas do 
Estado ainda está com ins-
crições abertas para quem 
tem interesse em fazer o cur-
so de férias da unidade. São 
oferecidos cursos de Inglês 
e Espanhol. As aulas come-
çam nesta terça-feira (5) e 
terminam no fim de janeiro. 
De acordo com a direção, as 
aulas vão ocorrer de forma 
intensiva, contemplando to-
dos os níveis. 

O diretor do centro de 
Línguas, Agripino Elias, des-
tacou que o curso de férias 
tem como objetivo atender 
às pessoas que desejam en-
trar em contato com o idio-
ma pela primeira vez mas 
também atender àquelas 
que precisam adiantar os 
estudos. “Temos alunos que, 
por algum motivo, estão 
com algum semestre atrasa-
do. Então, o curso intensivo 
durante o mês de janeiro é 
uma ótima oportunidade 
desses alunos adiantarem o 
conteúdo programático. há 
também aqueles que preci-
sam aprender outro idioma, 
num curto espaço de tem-
po, para concursos, tendo a 
chance de intensificar a pre-
paração”, afirmou. 

Ainda de acordo com o 
diretor do Centro de Línguas, 
todo o conteúdo será minis-
trado, sem nenhum prejuízo 
pedagógico para os alunos. 
“Desenvolvemos uma pro-
gramação pedagógica de 
forma a contemplar todas as 
necessidades do nosso aluno 
na aprendizagem ou aperfei-
çoamento do Inglês ou Es-
panhol. Para tanto, teremos 
aulas três vezes por semana, 
em vez de duas vezes por 
semana. Pode ser um pou-

co puxado, mas não tirará o 
gosto de estudar no período 
de férias”, disse, lembrando 
que as aulas acontecem de 
segunda-feira à sexta-feira, 
nos três turnos.

Matrículas regulares 
As matrículas para os 

cursos regulares ofereci-
dos pelo Centro de Línguas 
foram retomadas nessa 
segunda-feira. São ofereci-
das inscrições para Inglês, 
Espanhol, Francês, Latim e 
Português. Agripino Elias 
pontuou que a metodologia 
desenvolvida pelo centro de 
Línguas é moderna e acom-
panha a de qualquer escola 
de idiomas. com ênfase na 
conversação, logo nas pri-
meiras aulas o aluno é esti-
mulado a falar a língua que 
decidiu estudar. 

“Os nossos professores, 
todos com larga experiên-
cia no ensino de idiomas, 
são preparados para iniciar 
o processo de conversa-
ção – parte importante da 
nossa metodologia – logo 
na primeira aula. Para isso, 
além dos livros adotados, 
temos aulas com CD, DVD, 
isto é, tudo para atender às 
necessidades do nosso alu-
no”, explicou. 

Inscrições 
Para se inscrever, o in-

teressado deve levar duas 
fotografias 3X4 e os origi-
nais do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) e do Registro 
Geral (RG). É cobrada uma 
taxa de inscrição no valor de 
R$ 170. Mais informações 
podem ser obtidas pelos 
telefones 99981-5456 ou 9 
8700-7865. 
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Superávit registrado em dezembro foi o maior desde 1989

Balança comercial
João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 5 de janeiro de 2016

O Ministério do Desen-
volvimento Indústria e Co-
mércio (MDIC) informou 
nessa segunda-feira, que o 
resultado da balança comer-
cial de 2015, superavitário em 
US$ 19,681 bilhões é o melhor 
desde 2011, quando o saldo 
comercial brasileiro foi de  
US$ 29,793 bilhões. O minis-
tério revisou os dados dos úl-
timos cinco anos e apresentou 
nova tabela à imprensa nessa 
segunda. O saldo comercial 
de dezembro, de US$ 6,240 
bilhões, foi o melhor de todos 
os meses da série histórica, 
iniciada em 1989.

Segundo o MDIC, as ex-
portações brasileiras registra-
ram média diária de US$ 762,9 
milhões em dezembro, queda 
de 4% em relação ao mesmo 
mês do ano passado. Já as im-
portações registraram média 
diária de US$ 479,2 milhões, 
com retração de 38,7%. 

A média diária de expor-
tações no ano foi de US$ 764,5 
milhões, uma queda de 14,1% 
ante 2014, quando terminou 
em US$ 889,7 milhões. Já 
nas importações, a queda foi 
de 24,3%, passando de US$ 
905,7 milhões em 2014 para            
US$ 685,8 milhões em 2015. 

Detalhamento do mês
O resultado das exporta-

ções em dezembro é explicado, 
entre outros fatores, pela retra-
ção dos embarques de básicos 
(US$ 6,470 bilhões), manufa-
turados (US$ 7,488 bilhões) 
e semifaturados (US$ 2,469 
bilhões). Ante o mesmo perío-
do de 2014, houve uma retra-
ção da exportação de básicos 
(-15,3%) e de semifaturados 
(-1,8%). Os manufaturados 
cresceram (8,7%) ante dezem-
bro de 2014.

Entre os básicos, os prin-
cipais decréscimos foram: 
petróleo bruto (-39,4%, para 
US$ 876 milhões), minério de 
ferro (-36%, para US$ 1,3 bi-
lhão) e café em grão (-27,8%, 
para US$ 450 milhões). Já 
os acréscimos no grupo dos 
básicos foram registrados 
na venda de soja em grão 
(+282,9%, para US$ 282 mi-
lhões), milho em grão (+67%, 
para US$ 1 bilhão) e algodão 
bruto (+24,5%, para US$ 228 
milhões).

Já no grupo dos manu-
faturados, houve crescimen-
to na venda de plataforma 
para extração de petróleo (de 
zero para US$ 818 milhões) 
e tubos flexíveis de ferro/aço 
(+179,4%, para US$ 217 mi-
lhões) ante dezembro de 2015. 
O MDIC registra ainda que de-
cresceram as vendas para o 
Mercosul (-25,5%) com uma 
queda de 11,8% para a Argen-
tina por conta dos automóveis 
e autopeças. O Brasil vendeu 
24,8% menos para a Europa 
Ocidental, 15,7% menos para 
a África e 10,8% a menos para 
os Estados Unidos. Pelo lado 
das importações, decresceram 
as compras de combustíveis e 
lubrificantes (-61,9%), bens de 
consumo (-40%), matérias-pri-
mas e intermediários (-31,6%) 
e bens de capital (-29,3%). A 
retração de combustíveis e lu-
brificantes ocorreu pela dimi-
nuição dos preços de petróleo, 
carvão, gás natural, óleos com-
bustíveis, gasolina e nafta.

Rachel Gamarski e
Bernardo Caram
Da Agência Estado Micro e pequenos 

estão pessimistas

Diante da persistência da cri-
se, os micro e pequenos empresários  
seguem pessimistas em relação ao 
futuro da economia brasileira. Em de-
zembro, de acordo com levantamento 
do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL), 40,38% 
dos empresários do País se disseram 
pessimistas em relação à economia 
nos próximos seis meses. A pesquisa 
mostra ainda que o Indicador de Con-
fiança do Micro e Pequeno Empresário 
do Varejo e Serviços (ICMPE) registrou 
40,03 pontos em dezembro.

Consumo de energia 
elétrica cai 4,4%

O consumo de energia elétrica 
no País caiu 4,4% em novembro de 
2015, na comparação com o mesmo 
período do ano anterior. Em novembro 
do ano passado, foram consumidos 
39,1 mil gigawatts/hora (Gwh), se-
gundo a Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE), vinculada ao Ministério 
de Minas e Energia. Entre os setores 
avaliados pela EPE, a maior queda foi 
observada na indústria (-8,9%), o 
principal consumidor de energia elé-
trica do País. O consumo caiu de 15,3 
mil Gwh, em novembro de 2014, para 
13,9 mil Gwh, em novembro de 2015.

Simples tem de ser 
pago até 5a feira

O empregador doméstico deve 
ficar atento para o prazo final do 
pagamento das guias do Simples Do-
méstico relativas ao décimo terceiro e 
à folha de dezembro, que vencem na 
próxima quinta-feira. São duas guias 
distintas e devem ser impressas no 
portal do eSocial, após o fechamento 
das respectivas folhas de pagamento 
do décimo terceiro e da folha de de-
zembro. A Receita Federal destaca que 
é importante o empregador encerrar 
primeiro a folha correspondente ao 
décimo terceiro salário para depois 
fechar a folha de dezembro. 

Greve reduz produção 
de petróleo no País 

Após mais de 15 dias de greve 
de trabalhadores da Petrobras em no-
vembro, a produção de petróleo no País 
caiu 1,1% na comparação com o mês 
anterior, segundo balanço da Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustível (ANP) divulgado nessa 
segunda-feira. De acordo com a agência 
reguladora, a produção média diária de 
óleo e gás caiu quase 400 mil barris por 
dia, uma retração de 12,6% em relação 
a outubro. Na época, a companhia rela-
tou perdas médias inferiores a 150 mil 
barris por dia com a paralisação dos 
trabalhadores. 

País sobe em ranking 
mundial eólico

O Brasil subiu para a quarta 
posição no ranking mundial de ex-
pansão de potência na energia eó-
lica em 2014. Também saltou cinco 
posições no ranking mundial de 
capacidade instalada. Agora, ocupa 
o 10º lugar em geração, tendo sido 
o 15º em 2013. Os dados integram 
o boletim “Energia Solar no Brasil 
e no Mundo – Ano de Referência – 
2014”, produzido pelo Ministério 
de Minas e Energia. Já no quesito 
eficiência, o Brasil está liderando a 
corrida mundial.

A produção brasileira de cer-
veja caiu 0,93% em dezembro de 
2015 na comparação com o mes-
mo mês do ano anterior, segundo 
dados preliminares do Sistema de 
Controle de Produção de Bebidas 
(Sicobe), da Receita Federal. A pro-
dução no mês foi de 1,481 bilhão 
de litros. Com isso, o setor encer-
rou o ano com queda de 1,99% 
na produção, que foi de 13,855 bi-
lhões de litros de cerveja de janeiro 
a dezembro.

É a segunda vez desde 2010 
que o setor cervejeiro apresenta 
retração anual. Em 2013, que ha-
via sido o pior ano até o momento, 
também houve recuo de 1,99%.

O mercado brasileiro de bebidas 
foi afetado em 2015 pela queda na 
renda disponível dos consumidores 
brasileiros, que levou a uma racio-
nalização do consumo dentro e fora 
de casa. Nos canais de autosserviço, 
como supermercados, por exemplo, 
o volume vendido de bebidas alcoó-
licas caiu 2,1% até agosto de 2015 
ante igual período do ano anterior, 
segundo dados da Nielsen. Nas não
-alcoólicas, como refrigerantes, o re-
cuo foi ainda maior: de 3,9%.

Outro fator relevante é a alta 
de custos diante do impacto da de-
preciação do real em insumos do-
larizados, caso do alumínio. Já em 
novembro, a Associação Brasileira 

Produção encerra 2015 com queda
CERVEJA E REFRIGERANTES

Dayanne Sousa
Da Agência Estado

Setor cervejeiro apresenta pela segunda vez retração anual desde 2010

da Indústria da Cerveja (CervBrasil) 
considerou que o setor cervejeiro 
no Brasil tem passado por um pe-
ríodo de pressão no custo e que o 
efeito, combinado com medidas em 
curso para aumento nos tributos es-
taduais sobre a cerveja, poderia le-
var a queda ainda maior no volume 
de produção pela frente.

Além disso, os números são afe-
tados pelo fato de a produção de 
cerveja ter crescido em ritmo mais 
acelerado em 2014 por efeito da 
realização da Copa do Mundo de 
Futebol no Brasil. Isso fez com que 
o patamar de comparação fosse ele-
vado, sobretudo para os dados do 

primeiro semestre. Considerando 
apenas o quarto trimestre do ano 
que passou, houve alta na produ-
ção ante o mesmo período de 2014, 
sobretudo em razão de um cresci-
mento mais relevante em outubro. 
Entre outubro e dezembro, foram 
produzidos 4,089 bilhões de litros 
de cerveja, crescimento de 1,32% na 
comparação com os mesmos meses 
de 2014. A produção de refrigeran-
tes no Brasil teve 11 meses consecu-
tivos de queda em 2015, de acordo 
com o Sicobe. Em dezembro, foram 
fabricados 1,572 bilhão de litros, 
queda de 3,79% ante o mesmo mês 
do ano anterior.

Em 2015, os brasileiros 
enfrentaram o fechamento de 
postos de trabalho em decor-
rência das dificuldades econô-
micas no País. Em 2016, o ce-
nário pode se repetir, segundo 
avaliação de especialistas.Para 
o vice-diretor da Faculdade 
de Economia da Universida-
de Federal Fluminense (UFF), 
Renaut Michel, a taxa de de-
semprego no Brasil deverá 
continuar crescendo em 2016, 
por causa da queda no nível da 

atividade econômica. “Não há 
nenhum tipo de expectativa 
positiva”, disse o especialista 
em mercado de trabalho.

Para Renaut Michel, em-
bora a construção civil, um dos 
setores que mais empregam 
no País, tenha sentido mais os 
impactos da crise, outros seto-
res da indústria poderão ser 
afetados este ano. “A indústria 
já vem mal há um bom tempo. 
Enfrenta um problema sério 
de perda de competitividade, 
de queda de investimentos. 
Minha expectativa é que con-
tinue um ano muito ruim para 

a indústria, mas em alguma 
medida vai afetar também o 
comércio e o serviço, porque 
o ambiente de incertezas está 
levando as famílias a consumi-
rem menos. Em consequência 
disso, os empresários inves-
tem menos e bancos também 
não emprestam”.

O único setor que deve 
continuar apresentando bom 
desempenho é o agronegócio. 
“Mas não vai conseguir ser su-
ficiente para minimizar o im-
pacto muito ruim da trajetória 
do emprego nos próximos me-
ses”, acrescentou.

Já o professor João Luiz 
Maurity Sabóia, do Instituto 
de Economia da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), lembra que em outu-
bro do ano passado, a taxa de 
desemprego era 7,9%, con-
forme a Pesquisa Mensal de 
Emprego (PME), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). A taxa era pra-
ticamente a mesma registra-
da em 2008, que foi 7,5%, no 
auge da crise econômica inter-
nacional. Os metalúrgicos fo-
ram umas das categorias mais 
afetadas pelo desemprego.

Desemprego será pior neste ano
ATIVIdAdE ECoNôMICA EM quEdA

Desde o dia primeiro 
deste mês, entraram em vi-
gor novas regras para a co-
brança do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) para o co-
mércio eletrônico, e os im-
postos estaduais das mer-
cadorias compradas pela 
internet passam a ser re-
partidos entre os estados de 
origem e de destino do bem. 
Neste ano, o Estado de desti-

no da mercadoria ficará com 
40% do diferencial de alíquo-
tas (parcela do imposto que 
ele tem direito a receber); e o 
Estado de origem, com 60%. 
Em 2017, a proporção se in-
verterá: 60% para o Estado 
comprador e 40% para o Es-
tado vendedor.

 O Estado consumidor 
ficará com 80% em 2018, 
e a partir de 2019, o dife-
rencial será integralmente 
cobrado pelo Estado de des-
tino. A medida faz parte da 
Emenda Constitucional (EC) 

87/2015, promulgada pelo 
Congresso em abril do ano 
passado, depois de três anos 
de discussões. A EC criou 
um cronograma para igua-
lar a repartição do ICMS nas 
compras virtuais aos demais 
tipos de consumo. Nas com-
pras físicas, feitas nas lojas, 
parte do ICMS interestadual 
fica com o Estado produtor 
e parte com o Estado consu-
midor. A proporção varia de 
7% a 12%, conforme o Esta-
do de origem da mercadoria. 
Durante as discussões no 

Congresso, os parlamentares 
optaram por criar um crono-
grama de transição para re-
duzir a perda de arrecadação 
dos estados que sediam pági-
nas de compras. Inicialmen-
te, estava previsto que 20% 
do diferencial de alíquota 
do ICMS fossem destinados 
aos estados consumidores a 
partir de 2015. No entanto, 
por causa do princípio da 
anterioridade, alterações em 
impostos só podem ser apli-
cadas no ano seguinte à pu-
blicação da mudança.

Nova regra do ICMS entra em vigor
CoMÉRCIo ELETRôNICo

Alana Gandra
Da Agência Brasil

Wellton Máximo
Da Agência Brasil

FOTO: Reprodução/Internet
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns
Zum Zum Zum

   Jane e Hélio Oliveira passaram o feriadão na pousada Aruanã, na Praia de Carapibus 
no Conde,  onde curtiram o réveillon. Segundo eles, o show pirotécnico foi de arromba com 
15 minutos de duração, além de bons comes e bebes.

FOTO: Hélia Botelho

   Mantendo a tradição, o Grêmio Morenense da cidade de Solânea, anunciando 
o baile do Vermelho e Branco para o dia 31 deste  mês.

A aniversariante de hoje, Regina von Söhsten e Marta Ramalho

Anfitriões do réveillon no Tropical Hotel Tambaú: Fernando e Cirlene Sousa

Foto: Hélia Botelho

Gutenberg e Hélia Botelho retornaram de temporada em Lima, no Peru, direto para o réveillon do 
Tropical Hotel Tambaú

“Se não existe mais 
amor, não tem porque 
continuar”

“Você sabe que um amor 
acaba quando não lê mais 
o signo do cara”

ADAILTON MARCIANO TATI BERNARDI

Nova diretoria empossada na OAB Paraíba: Rogério Cabral, Assis Almeida, presidente Paulo Maia, Raoni 
Vita e Tainá de Freitas

Foto: Divulgação

Fest Verão
O PRIMEIRO 

dia do Fest Verão 
Paraíba 2016 foi o 
destaque no último 
domingo na Praia de 
Intermares.

Numa mega es-
trutura de 30 mil me-
tros quadrados e com 
capacidade para 30 
mil pessoas, o evento 
trouxe como atração 
a dupla sertaneja 
Jorge & Mateus, os 
forrozeiros Gabriel 
Diniz e Dorgival Dan-
tas e Oito7Nove4 no 
trio elétrico.

É UM MAU COSTUME QUE nesse período de final de 
ano tudo sobe de preço, mas cobrar R$ 100 (eu disse cem 
reais) pelo estacionamento do Tropical Hotel Tambaú foi 
o maior dos absurdos que já vi.

Estava toda animada para ir ao réveillon do hotel, 
convidada pelo estimado Fernando Sousa, mas ao chegar 
no estacionamento, que é arrendado a José Magliano, o 
porteiro me disse que eu tinha que pagar este valor para 
colocar o carro lá dentro. Dei meia volta volver e saí dali 
perplexa com este valor que, por achar um acinte, não 
pagaria nunca. E olha que aquele espaço, se eu não me 
engano, é terreno de Marinha...

Assim já é exploração...

Dois Pontos

  O noveleiro Gilberto Braga 
vai repetir a parceria com Dennis 
Carvalho, que dirigiu no teatro "Elis 
- O Musical", numa minissérie de dez 
capítulos sobre a cantora Elis Regina.

  O projeto já foi aprovado pela 
Rede Globo mas sua estreia será 
somente no ano de 2018.

Foto: Goretti Zenaide

FOTO: Arquivo

Grandes artistas: Chico César e Regina Brown, ela está hoje 
aniversariando

NÃO FUI AO TROPICAL, mas os amigos Hélia e 
Gutenberg Botelho estiveram lá e registro as fotos que 
ela gentilmente me enviou.

Segundo Hélia, a Orquestra Fascinação foi o destaque 
da noite, além do farto buffet preparado com carinho pela 
equipe de Fernando Sousa.

Fascinação foi o destaque

Tristeza

DE ARACAJU veio 
a triste notícia no 
último domingo do fa-
lecimento da estimada 
Nalyje Franca, onde 
residia com a filha 
Robeje Calazans.

O CONSELHEIRO Gilberto Giba Ruy convocando todos 
os demais conselheiros e associados do Esporte Clube Cabo 
Branco para uma reunião hoje a partir das 19h na sede do 
bairro do Miramar.

Na pauta, a prestação de contas e explicações do 
presidente Antônio Toledo sobre a venda dos terrenos do 
clube e formação de uma Junta para comandar a entidade 
até as eleições para nova diretoria que deverá ser em breve.

Reunião hoje no Cabo Branco

COMEÇA NESTA quinta-feira e vai até o sábado o 
19º Crescer - O Encontro da Família Católica, organizado 
pela Comunidade de São Pio X na casa de shows Spa-
zzio, em Campina Grande, com o tema “Família, escola 
da misericórdia”.

O evento traz como principal destaque as presenças 
de relíquias de primeiro grau dos pais de Santa Terezinha, 
São Louis Martin e Santa Zélie Guérin Martin, primeiro 
casal a ser canonizado em conjunto, com exceção dos 
casos de martírio. O encontro contará com as ilustres 
presenças do arcebispo da Paraíba, dom Aldo Pagotto 
e do bispo diocesano de Campina Grande, dom Manoel 
Delson Pedreira da Crua, além dos padres Chrystian 
Shankar da Diocese de Divinópolis, MG, Dalmário Barba-
lho, da Arquidiocese de Natal, RN e Cassiano Meireles, 
missionário da Comunidade Canção Nova, SP.

Família, escola da misericórdia

Praia limpa
O GOVERNO do 

Estado, através da Sude-
ma promoveu no último 
domingo ações do Proje-
to Praia Limpa Verão Rico 
na Praia da Penha.

Foi com realização 
de gincanas com a crian-
çada e distribuição de 
material educativo sobre 
a importância da preser-
vação do meio ambiente 
marinho.

Beleza no verão
SUCESSO NO últi-

mo verão a linha Tododia 
Frutas Tropicais da Natu-
ra está lançando novos 
produtos com fórmulas 
mais leves que propor-
cionam mais suavidade 
e frescor para os dias 
quentes.

Para quem é fã da 
marca, a linha é compos-
ta de Hidratante Prologa-
do de Bronzeado, Sabo-
nete Líquido Refrescante, 
Desodorante em Creme, 
Hidratante Corporal Spray 
e Sabonete em Barra.

Musas de Alceu
O CANTOR Alceu Va-

lença, que estreou como 
diretor de cinema no ano 
passado lançando o filme 
“A luneta do tempo”, terá 
suas musas transporta-
das para a telinha.

Segundo a jornalista 
Patrícia Kogut, Alceu e 
Alexandre Moretzsohn 
criaram uma série inspi-
radas nas musas a “Belle 
de Jour” e “Morema Tro-
picana”, cujas filmagens 
começam em abril no Rio 
de Janeiro e em Olinda.

   A música “See you again”de Wiz Khalifa e que fez parte da trilha sonora do filme 
“Velozes e Furiosos 7” foi o vídeo de maior visualização no Youtube em 2015.

Cantora  Reg i -
na Brown, Sras. Liana 
Montenegro, Margarida 
Wanderley, executiva 
Emília Correia Lima, en-
genheiro Maurício Mon-
tenegro Rocha, jornalis-
ta e decoradora Regina 
von Söhsten, design de 
moda e artista plástica 
Alena Sá, médico Dario 
de Andrade Henriques.



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 5 de janeiro de 2016

Polícia prende dois 
suspeitos de atirar em 
sargento da PM em JP
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Porto de Cabedelo vai 
receber 10 mil toneladas
de gasolina e 3 mil de diesel

13 mil toneladas chegam amanhã
abasteciMento de coMbustíveis

Um navio com 13 mil to-
neladas de combustíveis, sen-
do 10 mil toneladas de gasolina 
e 3 mil toneladas de diesel deve 
chegar no final da tarde de 
amanhã no Porto de Cabedelo 
procedente de Salvador (BA). A 
informação é da presidente da 
Companhia Docas da Paraíba, 
Gilmara Temóteo, que garantiu 
não estar havendo dificuldade 
no abastecimento dos cami-
nhões tanques. Segundo a pre-
sidente da Companhia Docas, 
o trabalho na liberação dos 
caminhões tanques está acon-
tecendo normalmente e, com 
a chegada do navio, o abasteci-
mento dos postos de combustí-
veis na Paraíba deverá ser nor-
malizado até o fim de semana.

Foi o que garantiu tam-
bém o Sindicato do Comércio 
Varejista de Derivados de Pe-
tróleo na Paraíba (Sindipe-
tro-PB) que ontem distribuiu 
nota com a imprensa onde 
afirma que a oferta de combus-
tíveis nos postos revendedores 
deve ser normalizada com a 
chegada de mais um navio no 
Porto de Cabedelo amanhã. 

O Ministério Público da 
Paraíba, por meio do Pro-
grama de Proteção e Defesa 
do Consumidor do MPPB 
(MP-Procon), realiza hoje,  às 
9h30, reunião administrati-
va para tratar do desabaste-
cimento de combustíveis na 
Região Metropolitana de João 
Pessoa. A reunião acontece na 
Sala de Sessões, no edifício-se-
de do MPPB, na capital.  

O presidente do Sindi-
petro-PB, Omar Hamad Fi-
lho, revelou que os postos 
ainda estão enfrentando pro-
blemas no abastecimento, 
porque a questão agora é de 
logística, já que a carga está 
disponível no Porto de Cabe-
delo, mas há apenas um com-
partimento para o carrega-
mento dos caminhões. “Isso 
compromete a velocidade do 
trabalho de carregamento, 
que foi interrompido às 14h 
do último dia 3, só sendo res-
tabelecido às 5h desse sába-

do (2), por conta do feriado 
de fim de ano”, comentou. 

Ele disse que o gover-
nador Ricardo Coutinho pro-
meteu empenho pessoal na 
resolução do problema e a 
expectativa é que o abasteci-
mento nos mais de 400 postos 
revendedores seja regulariza-
do até o fim desta semana. “O 
governador nos informou que 
a Petróleo Brasileira (Petro-
bras) e a Petrobras Transporte 
S.A. (Transpetro) prometeram 
resolver os problemas opera-
cionais existentes atualmente”, 
destacou Omar Hamad Filho. 

Hamad contou que mui-
tos postos voltaram a ficar sem 
gasolina, porque os empresá-
rios estão rateando a carga, 
fazendo com que cada um re-
ceba menos gasolina do que o 
necessário para a demanda de 
cada estabelecimento.

A falta de combustíveis, 
principalmente a gasolina, 
começou há cerca de 15 dias 
após um navio ter atrasado a 
chegada ao Porto de Cabedelo 
provocando desabastecimento 
nos postos espalhados pelo Es-
tado, o que causou aumento no 
preço para os consumidores.

Postos da capital 
Alguns postos de João 

Pessoa apresentaram falta de 
combustíveis na manhã de on-
tem, principalmente no Centro 
da capital. Na Avenida Vasco 
da Gama, próximo à Avenida 
João Machado, em Jaguaribe, 
dois postos alegaram a falta 
de combustíveis. Em um deles 
a gasolina não era encontrada 
e o outro não tinha etanol.

Em outro posto próximo 
à Praça da Independência, no 
Centro, a gasolina está em fal-
ta desde a semana passada. 
“Aqui está faltando gasolina 
desde quinta-feira, não sabe-
mos quando irá voltar nem se 
irá subir o preço”, comentou 
um dos frentistas.

Preços
O preço do litro da gaso-

lina passou de R$ 3,69 para 
R$ 3,74 em alguns postos 
pesquisados pela equipe do 
jornal A União em João Pes-
soa. O álcool passou de R$ 2,99 
para R$ 3,10 em alguns pos-
tos, mas pode ser encontrado 
por até R$ 2,69.

Foto: Evandro Pereira

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Ainda está faltando combustí-
vel (álcool ou gasolina) em 15 dos 
50 postos revendedores de Campi-
na Grande. A falta começou desde a 
semana que antecedeu a passagem 
de 2015 para 2016.  Segundo o pre-
sidente do Sindicato dos Revende-
dores de Combustíveis, Bruno Agra, 
a justificativa que as distribuidoras 
apresentaram para o desabasteci-
mento ocorrido no final de 2015, foi 
a de que o navio tanque que deveria 
ter atracado no Porto de Cabedelo 
na sexta-feira anterior ao Réveillon 
chegou somente na terça-feira (29). 
A última carga de combustível na 
Paraíba chegou antes do Réveillon e 
correspondeu a 15 mil toneladas.

Com a demora no transporte de 
gasolina e álcool por parte das dis-
tribuidoras, os postos esgotaram os 
estoques que tinham nos seus tan-
ques, privando os consumidores de 
abastecer os seus veículos. De acordo 
com  Bruno, o revendedor trabalha 
com dois ou três dias no máximo de 
estoque para o varejo.  Ele também 
esclareceu que houve crescimento no 
consumo, porque um grande número 

de pessoas preferiu viajar no fim do 
ano e antecipou o abastecimento dos 
carros, gerando uma procura maior 
por combustível.

No caso específico de Campina 
Grande, o presidente do Sindicato dos 
Revendedores de Combustíveis disse 
que a situação do momento é atípica. 
Por causa da grande  procura, uns pos-
tos tem álcool e outros ainda têm ga-
solina, mas em pequena quantidade.  
Caso ocorra novo atraso na chegada 
de mais combustível à Paraíba, os do-
nos de postos  em Campina poderão 
mandar buscar o produto direto no 
porto de Suape, em Pernambuco.

Se isso ocorrer, a gasolina, por 
exemplo, terá seu preço aumentado 
expressivamente por causa do  custo 
do frete e também em decorrência 
do aumento da alíquota do ICMS in-
cidente sobre esse combustível, que 
passou de 25% para 27%, sem con-
tar mais 02% destinado ao Fundo de 
Pobreza criado pelo Governo.  Com 
o aumento desses custos, a gasolina 
vendida em Campina Grande ficará 
mais cara em 20 centavos.  “Desde 
outubro a Petrobras vem reajustando 
o preço da gasolina,  mas,  esse rea-
juste não é repassado aos consumido-
res”, disse Bruno Agra.

Faltam gasolina e álcool em campina
IFPB publica 
portaria no DOU 
nomeando 131 
novos servidores 

O reitor do Instituto Fe-
deral de Educação da Paraíba 
(IFPB) nomeou 131 novos 
servidores técnico-administra-
tivos habilitados em Concurso 
Público de Provas para a Car-
reira de Técnico-Administra-
tivo em Educação, conforme 
Edital nº 63/2015, publicado 
no DOU de 06/05/2015.

“Estas nomeações re-
presentam o cumprimento 
de um compromisso que nós 
assumimos perante a comu-
nidade acadêmica. São 131 
novos servidores, nomeações 
oriundas do aporte de vagas 
que conseguimos junto ao 
MEC em 2015”, disse o reitor 
Cícero Nicácio. As vagas serão 
distribuídas nos campi em 
implantação e também serão 
destinadas ao preenchimento 
de vagas dos campi que já es-
tão em funcionamento.

O ato de nomeação dos 
novos servidores foi consig-
nado pela Portaria nº 3.064, 
de 30/12/2015, publicada 
no Diário Oficial da União de 
31/12/2015. De acordo com 
o diretor de Gestão de Pes-
soas, Aguinaldo Tejo Filho, a 
posse dos novos servidores 
será realizada depois de um 
processo de remoção interna.

Segundo o Departamen-
to de Desenvolvimento de 
Pessoas, as avaliações clínicas 
dos novos servidores ocorre-
rão exclusivamente no Siass, 
situado no Ministério da Fa-
zenda, em João Pessoa. O con-
tato telefônico para agenda-
mento é 3216-4561.

A entrega dos documen-
tos será exclusivamente na 
DGEP, situado no prédio da 
Reitoria no bairro de Jaguari-
be e deverá ser agendado pelo 
fone 3612-9728. O nomeado 
que teve seu nome alterado 
(por motivo de casamento, 
por exemplo), deverá proce-
der com a sua atualização do-
cumental, antes de entregar 
os documentos para posse.

A lotação será informada 
no dia da Posse Coletiva que 
ocorrerá no dia 27 de janeiro, 
às 8h, no auditório da Reito-
ria. Os recém-nomeados se-
rão convidados a participar 
de um Curso de Ambientação 
ao Serviço Público, nos dias 
25, 26 e 27 de janeiro.

Em postos do bairro 
de Jaguaribe e do 
Centro da capital 
não havia gasolina 
na manhã de ontem

É dada a largada das liquida-
ções em João Pessoa. Esse perío-
do de vendas acontece sempre 
após o fim de ano como forma 
de atrair a atenção dos consu-
midores que ainda reservaram 
parte do décimo terceiro salário 
para a temporada de queda de 
preços, já que alguns produtos 
são comercializados com des-
contos que vão de 20% a 70%.

O presidente da Federa-
ção do Comércio da Paraíba 
(Fecomércio), Marcone Me-
deiros, revelou que as pro-
moções no mês de janeiro já 
se tornaram uma prática na-
cional, sendo bastante com-
pensadora. “Essa é uma práti-
ca nacional que ocorre todos 
os anos, sendo ela bastante 
vantajosa tanto para o clien-

te, que vai adquirir o produ-
to com menos preço, como o 
empresário que vai escoar a 
mercadoria do ano anterior”, 
explicou. 

Conforme Marcone Medei-
ros, essa prática ocorre todos 
os anos, porque o período de 
alta no comércio varejista é 
tradicionalmente durante os 
meses de novembro e dezem-
bro com as compras natalinas. 
Por isso, fica a critério de cada 
lojista fazer liquidações de for-
ma independente e incremen-
tar as vendas e muitos apostam 
de uma maneira geral, a exem-
plo dos shoppings. 

No período de 7 a 10 des-
te mês, por exemplo, come-
ça a campanha promocional 
“Liquidação de Balanço” do 
Tambiá Shopping. Segundo a 
assistente de marketing Ane 
Lucena, o objetivo é promover 

Comércio investe nas vendas pós festas de fim de ano
teMPo de LiQuidaÇÃo

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

a saída dos inúmeros produtos 
que não foram vendidos no 
fim de ano. “Na promoção, os 
descontos vão de 20% a 70% 

e atingem produtos desde ele-
troeletrônicos, vestuário, im-
portados e eletrodomésticos”, 
explicou.

Fique atento

l Não compre por impulso só porque é barato, pois a mercadoria pode não ter 
utilidade para você. 
l Não tenha pressa. Avalie com cuidado os produtos. No caso de roupas, prefira 
modelos mais clássicos e cores neutras.
l Veja se compensam as promoções do tipo “pegue dois, leve três”, ou que deem 
brindes, descontos em segunda compra, sorteio de prêmios, etc. 
l Defina o que deve ser comprado ainda em casa, após a pesquisa de preços. Um 
bom aliado disso são os anúncios em jornais, rádios ou tevês, que deverão ser 
guardados. O material publicitário poderá auxiliar numa eventual reclamação contra a 
empresa, caso não haja o cumprimento da oferta. 
l Tenha cuidado redobrado com o estado das mercadorias, principalmente aquelas 
em exposição. Lembre-se de que não poderá trocá-la, por isso, confira se não há 
defeitos que comprometam a utilização.
l No caso de produtos com pequenos defeitos – roupas com manchas, descostura-
das ou eletrodomésticos com partes amassadas, ou ainda, móveis de mostruário 
– você deve exigir que a loja coloque na nota fiscal os problemas apresentados, 
detalhando-os.  Os prazos para reclamar desses defeitos são de 30 dias para 
produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. 

FONTE: proteste.org. br   
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Matrículas para escolas estaduais  
estão abertas até dia 20 deste mês
Em 26 unidades de ensino 
da Paraíba há também 
cursos profissionalizantes 

Estão abertas, até o pró-
ximo dia 20, as matrículas 
da rede estadual de ensino 
para alunos novatos. Segun-
do a Secretaria de Estado da 
Educação, as escolas estão 
preparadas para receber até 
500 mil estudantes. As aulas 
começam no dia 11 de feve-
reiro. Vale lembrar que em 
26 unidades de ensino há, 
também, oportunidades em 
cursos profissionalizantes, 
em diversas áreas.

As escolas da rede esta-
dual contam com um sistema 
de preenchimento de dados 
online, que vem agilizando 
o processo de matrículas. 
O preenchimento de dados 
para matrícula é feito, ex-
clusivamente, pela internet. 
Trata-se do Saber, ferramen-
ta que reúne informações 
dos alunos e o perfil de todas 
as escolas da rede. O sistema 
foi desenvolvido não só para 
tornar o processo de matrí-
culas mais ágil, mas também 
para reunir dados importan-
tes dos alunos e das unida-
des de ensino.

Para efetuar a matrícu-
la, além do preenchimento 
do formulário, os alunos de-

verão apresentar cópias da 
Certidão de Nascimento, RG 
e CPF, duas fotos 3 x 4, com-

provante de residência e His-
tórico Escolar emitido pela 
escola de origem.

Cursos técnicos profis-
sionalizantes - Em relação às 
escolas que oferecem cursos 

profissionalizantes, integra-
dos ao Ensino Médio, são 
necessárias apenas as matrí-
culas. As unidades com essa 
modalidade de ensino são 
chamadas de Escolas Profis-
sionais Técnicas (EPTs). Entre 
os cursos oferecidos, estão: 
Análises Clínicas, Manutenção 
e Suporte de Informática, Pro-
gramação em Jogos Digitais, 
Informática para Internet, Se-
gurança do Trabalho, Admi-
nistração e Comércio, Secreta-
riado, Serviço de Restaurante 
e Bar, Eventos e Hospedagem. 
Ao todo estão sendo ofereci-
das mais de 2 mil vagas.

Dia da acolhida
O primeiro dia de aula 

do ano letivo será conside-
rado o dia da acolhida e a 
orientação da SEE é que cada 
escola, após o planejamento, 
reserve um período da sema-
na pedagógica para organi-
zar a recepção dos estudan-
tes no dia 11 de fevereiro. A 
recomendação para esse dia 
é que a escola convide a co-
munidade com o objetivo de 
acolher os estudantes e com-
partilhar as atividades edu-
cativas que foram planejadas 
para o ano letivo de 2016.

Processo é agilizado por sistema de preenchimento de dados online, que reúne informações dos alunos e o perfil das escolas 

A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP), por 
meio da Secretaria de Educa-
ção e Cultura (Sedec), iniciou 
ontem o período de matrícu-
las para alunos novatos que 
queiram ingressar na rede 
municipal de ensino. Estão 
sendo oferecidas três mil 
novas vagas. As matrículas 
acontecem até o dia 29 de ja-
neiro. As aulas terão início no 
dia 11 de fevereiro.

Os alunos interessados 
em estudar no Ensino Fun-
damental I e II, e Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), 
devem apresentar Histórico 
Escolar, xerox da Certidão 
de Nascimento, duas fotos 
3×4 e comprovante de resi-
dência. O aluno que não tiver 
em mãos algum desses do-
cumentos pode fazer a ma-
trícula, mas terá um prazo 
de 45 dias para apresentar a 

documentação exigida, após 
o início do ano letivo.

No caso de crianças e 
adolescentes, é necessário 
que os pais ou responsáveis 
compareçam à unidade de 
ensino para efetuar a ma-
trícula. Os estudantes com 
necessidades especiais po-
dem se matricular em todas 
as escolas municipais que 
estão aptas a receber esses 
alunos.

Rede municipal de educação de 
João Pessoa oferece 3 mil vagas 

ALUNOS NOVATOS

A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP) iniciou ontem 
a vistoria nos veículos que 
prestam o serviço de trans-
porte de escolares na capital. 
Os 433 veículos cadastrados 
são avaliados semestralmen-
te conforme determina o CTB 
(Código de Trânsito Brasilei-
ro) em seu Art.136 inciso II, 
para assim, dar mais seguran-
ça aos estudantes e tranquili-
dade aos pais. 

A inspeção deste primei-
ro semestre do ano vai até o 
dia 29 de janeiro, das 8h às 
17h, na sede da Semob, loca-
lizada no km 25 da BR-230, 
no bairro do Cristo Redentor. 
A vistoria obedece a um cro-
nograma de quatro semanas 
por ordem de registro do veí-
culo. A Divisão de Transpor-
tes da Semob (DTRA) está 
prevendo um atendimento 
diário de 20 veículos. Pelo 
menos seis mil crianças e 
adolescentes são transporta-
dos por dia em veículos esco-
lares na capital.

Itens
Durante a inspeção são 

observados itens de seguran-
ça, equipamentos obrigató-
rios, como também higiene e 
conforto tais como: faroletes 
e sinaleiras, bancos, forros, 
funilaria e pintura, tacógra-
fo, extintor, pneus, cintos de 
segurança, trava das portas, 
buzina, para-brisas, etc. No 
total,  são checados 40 itens 
dos veículos. Também é veri-
ficado se as faixas laterais e 
traseiras estão de acordo com 
as normas que regulamentam 
o serviço de transporte de es-
colares. 

Documentos
Durante o processo de 

renovação da vistoria tam-
bém são verificados os do-
cumentos do veículo e do 

condutor, tais como a Cartei-
ra Nacional de Habilitação, 
alvará de licença da permis-
são, certificado de registro 
e licenciamento com seguro 
obrigatório, certificado de 
verificação do tacógrafo, cer-
tificado de curso de condutor 
escolar (conforme Resolução 
do Contran 168/2004), cra-
chás do permissionário e de 
seus auxiliares como os de 
acompanhante e motorista 
auxiliar.

Taxa
A vistoria tem uma taxa 

fixada em R$ 60,86. O permis-
sionário deve seguir o perío-
do de vistoria determinado 
pelo órgão gestor, mas pode 
até antecipar a inspeção. Caso 
perca a data programada no 
calendário, será cobrada uma 
multa no valor de R$ 22,82. 

Os transportes de escola-
res não aprovados na inspe-
ção podem ter um prazo, de 
acordo com o tipo de irregu-
laridade encontrada no veícu-
lo, para sanar o problema. No 
entanto, os itens referentes 
à segurança e equipamentos 
obrigatórios devem ser regu-
larizados imediatamente. Se 
isso não ocorrer, o permissio-
nário fica impedido de pres-
tar o serviço. 

Selo
Ao ser aprovado, o veícu-

lo recebe um selo adesivo na 
cor verde, correspondente à 
vistoria do primeiro semestre 
do ano, que é afixado no pa-
ra-brisa dianteiro. A Semob 
recomenda aos pais dos alu-
nos que antes de contratar o 
serviço procurem se informar 
junto à Divisão de Transpor-
tes (3218-9350) se o veículo 
está devidamente cadastrado 
e regularizado. 

Informações e reclama-
ções: 0800 281 1518/3218-
9330 e 3218-9335.

Semob inicia vistoria 
de transporte escolar

SEGURANÇA

Para os pais que têm fi-
lhos em escolas particulares, 
o início do ano é um período 
de muitos gastos com mate-
rial escolar e matrículas, mas 
para alguns esse também é 
o melhor momento de nego-
ciar as dívidas com as escolas. 
De acordo com o presiden-
te do Sindicato das Escolas 
da Rede Privada da Paraíba, 
Odésio Medeiros, em novem-
bro do ano passado o índice 
de inadimplência das escolas 
particulares era entre 30% e 
35%, hoje esse número dimi-
nuiu e está entre 10% e 15%. 
Segundo o presidente, a esti-
mativa é que esse número di-
minua ainda mais até o início 
do ano letivo.

Na opinião de Odésio, 
isso ocorre porque as esco-
las particulares só aceitam a 
matrícula de alunos que esti-
verem em dia com as mensa-
lidades. Caso os pais queiram 
trocar os filhos de colégio, 
eles deverão apresentar um 
documento que comprove a 
sua adimplência com a esco-

Pais negociam com escolas e 
inadimplência cai em janeiro

MENSALIDADES EM DIA

Iluska Cavalcante
Especial para A União

la anterior. A previsão é que 
o valor das matrículas nas 
escolas particulares aumente 
entre 10% e 15%, em 2016. 
De acordo com o presidente 
do sindicato, esse valor varia 
de escola para escola.

Na hora do pagamen-
to da dívida é recomendado 
que o responsável tente fazer 
um acordo com a instituição. 
"Não há um padrão de nego-
ciação. Cada caso é abordado 
de uma maneira. Deve ser 
feito um acordo consideran-

do sempre as necessidades 
da escola juntamente com a 
dos responsáveis em ques-
tão", comenta o presidente. 
Ele completa explicando que 
qualquer tipo de problema 
relacionado à inadimplência, 
a escola deve tratar direta-
mente com os responsáveis, 
nunca com os alunos. Reter 
documentos, impedir que os 
alunos realizem provas, ou 
qualquer outro tipo de cons-
trangimento são proibidos 
perante a lei.

Confira algumas informações e direitos de alunos e escolas:
Caso o aluno esteja inadimplente, a escola poderá dispor de outros 

meios para efetuar a cobrança, como uma notificação, protesto ou até mes-
mo uma ação judicial.
 Devido ao alto índice de inadimplência, que pode chegar até 30%, é 
lícita qualquer forma de cobrança, desde que seja feita da forma menos 
gravosa possível para o devedor, de modo a não expor o aluno ao constran-
gimento público.
 Impedir o aluno de fazer provas ou assistir às aulas são outras formas 
de constrangimento, que podem gerar para a instituição o dever de pagar 
uma indenização por danos morais.

A Lei 9.870 de 1999, além de proibir a suspensão de provas, a retenção de 
documentos ou qualquer outra penalidade por motivo de inadimplemento, esta-
belece que a instituição de ensino deva fornecer, a qualquer tempo, os documen-
tos de transferência dos alunos mesmo em situação de inadimplência. 

Saiba mais

Foto: Secom-PB

Fonte: www.proteste.org.br

Pronatec do 
IFPB inscreve 
profissionais 
até sexta-feira 

O Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnolo-
gia da Paraíba (IFPB) abriu 
novas inscrições para seleção 
de profissionais referente ao 
Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec). As inscrições vão 
até sexta-feira (8). 

Estão sendo selecionados 
professores da área de Letras, 
Turismo, Comunicação, Admi-
nistração, Música, Segurança 
no Trabalho, Libras, Direito, 
Psicologia, Educação Física, In-
formática, Economia, Sociolo-
gia, Gestão Ambiental, Ciências 
Agrárias, Matemática, Automa-
ção Industrial, entre outros.  A 
remuneração é de R$ 50 hora-
-aula e a oportunidade está 
aberta a docentes de fora do 
quadro do IFPB que atendam 
ao perfil acadêmico descrito na 
disciplina. 

Para o Campus Montei-
ro, são cerca de 30 disciplinas 
com vagas abertas. Confira o 
Edital 153/2015 no endere-
ço: http://www.ifpb.edu.br/
reitoria/pro-reitorias/proext/
editais/editais-2015/publi-
cados-em-dezembro/edital-
-n.o-153-2015

Também há seleção de 
professor para o Campus Picuí.
São mais de 100 disciplinas. 
Acesse o Edital 154/2015: 
http://www.ifpb.edu.br/rei-
toria/pro-reitorias/proext/
editais/editais-2015/publi-
cados-em-dezembro/edital-
-n.o-154-2015. Para o Campus 
João Pessoa são quatro discipli-
nas. Edital 155/2015: http://
www.ifpb.edu.br/reitoria/pro-
-reitorias/proext/editais/edi-
tais-2015/publicados-em-de-
zembro/edital-n.o-155-2015.

Para o Campus Avança-
do Pedras de Fogo são sete 
disciplinas: http://www.ifpb.
edu.br/reitoria/pro-reitorias/
proext/editais/editais-2015/
publicados-em-dezembro/
edital-no-156-2015.
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Inscrições para CFO 
BM até amanhã

As inscrições para o proces-
so seletivo do curso de Formação 
de Oficiais Bombeiro Militar com 
ingresso em 2016 estão abertas 
até amanhã no site www.bombei-
ros.pb.gov.br. São oferecidas oito 
vagas com livre concorrência entre 
os sexos feminino e masculino e 
os salários chegam a R$ 4.760,19, 
após três anos de formação. Duran-
te o curso, o aluno também já recebe 
remuneração. A etapa intelectual do 
processo seletivo utilizará as no-
tas do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) realizado em 2015. 
O processo também será composto 
por etapas posteriores:  exames 
psicológicos, de saúde e de aptidão 
física, executadas por comissões do 
próprio Corpo de Bombeiros, sendo 
exigida, por isso, a inscrição tam-
bém no âmbito da instituição.

Trauma-JP faz 741 
atendimentos

O Hospital de Trauma de João 
Pessoa realizou 741 atendimentos 
durante o feriado de Ano Novo. O 
balanço tem como base as entradas 
realizadas a partir da zero hora da 
quinta-feira (31) até as primeiras 
horas de ontem. Mais uma vez os 
acidentes de trânsito lideraram as 
estatísticas da unidade hospitalar 
com 179 atendimentos. No total, 
139 pacientes foram atendidos víti-
mas de acidentes com moto. Já em 
relação aos feridos em acidentes de 
automóvel, o hospital registrou 21 
pacientes e contabilizou casos de 
queda (122), corpo estranho (56), 
vítimas de queimadura (26), arma 
de fogo (22), agressão física (15), 
atropelamento (12), arma branca 
(9), acidente de bicicleta (7), cho-
que e afogamento (3). As demais 
ocorrências foram de casos clínicos.

Sine-PB oferta 172 
vagas de emprego

O Sine-PB disponibilizou uma 
lista contendo 172 vagas de em-
prego ofertadas em cidades-polo 
do Estado. Os municípios que mais 
disponibilizam vagas para contra-
tação imediata são João Pessoa, 
Campina Grande, Bayeux e Santa 
Rita, seguidas de Mamanguape e 
Cajazeiras. As profissões com mais 
postos de trabalho disponíveis são 
operador de máquinas fixas, em 
Campina Grande, e auxiliar de linha 
de produção, em Bayeux, cada uma 
com 50 vagas. Os interessados de-
vem procurar a sede do Sine-PB, na 
Avenida Duque de Caxias, 305, no 
Centro de João Pessoa. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelos 
telefones (83) 3218-6619, 3218-
6618 ou 3218-6624 (capital), (83) 
3531-4386 (Cajazeiras) e (83) 
3310-9412 (Campina Grande).

101 postos de 
trabalho na capital

O Sine-JP disponibiliza 101 
vagas de emprego para seleção. Há 
oportunidades para todos os níveis 
de escolaridade, em diversos seto-
res. Para concorrer aos postos de 
trabalho, os interessados devem 
procurar o Sine-JP e apresentar 
RG, CPF e Carteira de Trabalho. Veja 
a lista completa de vagas: http://
bit.ly/SINE-04_08-2016. A função 
com mais disponibilidade é a de 
vendedor, com 22 vagas. O comércio 
ainda está contratando promotor 
de vendas (duas vagas), atendente 
de loja (uma) e gerente comercial 
(uma). O Sine-JP fica na Av. Cardoso 
Vieira, 85, Varadouro, e atende das 
8h às 17h. Para concorrer às vagas 
em que o empregador exige ape-
nas o currículo, o trabalhador deve 
enviá-lo para o e-mail sinejp.imo@
joaopessoa.pb.gov.br.

Polícia prende dupla suspeita de  
atirar em sargento da PM em JP
Crime aconteceu na noite 
de sábado e o PM morreu 
domingo, no Trauma-JP

A Polícia Militar pren-
deu dois suspeitos dos 
disparos que atingiram o 
sargento da PM Sandro Pe-
reira da Silva, de 43 anos,  
na noite de sábado (2), no 
acesso ao bairro do Valenti-
na, na Zona Sul da capital. O 
militar comandava a guar-
nição que estava realizando 
buscas pelos acusados de 
assaltar um ônibus quando 
se deparou com os dois ao 
lado de uma mata.

Rodolfo Miranda da Sil-
va, de 19 anos, e o pernam-
bucano Gleyton Alexandre 
Pereira da Costa, 20, esta-
vam escondidos em uma 
casa e foram localizados 
através de denúncias da po-
pulação à polícia. Uma ado-
lescente de 17 anos também 
foi apreendida no local por 
ter sido flagrada com 100 
gramas de cocaína. A arma 
do crime foi encontrada no 
início da manhã de domin-
go (3), por uma pessoa que 
acionou a PM.

Gleyton Alexandre es-
tava com um ferimento na 
perna e depois que foi aten-
dido no Hospital de Emer-
gência e Trauma foi levado 
com os detidos para a Cen-
tral de Polícia Civil, no Gei-
sel. Na delegacia, vítimas 
dos roubos reconheceram 
os dois homens como auto-
res do assalto. 

O sargento Sandro che-
gou ao Hospital de Trauma 
consciente e orientado, com 
marcas de estilhaços pelo 
braço e rosto, conforme in-
formou a equipe médica de 
plantão aos policiais que 
prestaram o socorro. Às 

3h10 de domingo, o hospi-
tal informou que ele faleceu 
depois que teve paradas 
cardiorrespiratórias duran-
te a madrugada. Um laudo 
ainda deve apontar a causa 
da morte.

O corpo do sargento 
foi velado na casa de fami-
liares, no bairro Brasília, 
próximo ao colégio Zé Pi-
res, na cidade de Bayeux. O 
sepultamento aconteceu no 
cemitério da cidade, com 
todas as honras e homena-
gens militares. O policial 
tinha 23 anos de serviço 
prestados à PM.

Sindicância
O Hospital de Trauma 

Senador Humberto Lucena 
instituiu uma Comissão de 
Sindicância composta por 
médicos chefes de espe-
cialidades, com ciência do 
Conselho Regional de Me-
dicina (CRM), para apura-
ção do caso do sargento da 
PM Sandro Pereira da Silva, 
com a finalidade de garan-
tir a sociedade, com trans-
parência, a segurança na 
presteza de um atendimen-
to multidisciplinar sempre 
eficaz.

A comissão é com-
posta pelos seguintes pro-
fissionais: presidente da 
Comissão, Karin Azevedo 
Costa (chefe da Assessoria 
Jurídica do Heetshl), Edvan 
Benevides (diretor técnico 
Heetshl), Gustavo Patriota 
(chefe do Serviço de Neu-
rocirurgia), Uilanete Dantas 
(Coordenadora das UTIs) e 
Antônio Moura (médico ci-
rurgião geral do Heetshl). 
Antônio Moura, emergen-
cista do hospital, é também 
capitão médico da PM e mé-
dico legista da   Policia Civil.

Governo do Estado emite nota de pesar
O Governo do Estado emitiu, na segunda-feira (4), nota de 

pesar pela morte do sargento da Polícia Militar, Sandro Pereira da 
Silva. O governo se solidarizou com os familiares, amigos e  inte-
grantes da corporação pela perda irreparável do militar. 

Confira a nota na íntegra:
O Governo da Paraíba vem a público externar seu pesar pela 

morte do sargento da Polícia Militar, Sandro Pereira da Silva, de 
43 anos, que morreu na madrugada desse domingo (3) no Hospital 
de Emergência e Trauma de João Pessoa. 

O militar comandava a guarnição que estava realizando 
buscas por acusados de assalto a ônibus quando foi atingido por 
disparos de arma de fogo.  

Logo após o ocorrido, Sandro Pereira foi socorrido para o 
Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, na 
capital, onde recebeu atendimento imediato nas áreas de: oftal-
mologia, ortopedia, neurologia; vascular; intensivista e cirurgião 
torácico. O paciente fez todos os exames necessários e, em se-
guida, foi submetido a cirurgia nas áreas de ortopedia e torácica. 
Às 3h10 o sargento da polícia apresentou um quadro de choque 
neurogênico e não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Em seguida ao acontecimento, a Polícia Militar da Paraíba 
empreendeu todos os esforços no intuito de capturar os envol-
vidos na ação que culminou na morte do sargento, obtendo êxito 
na prisão e apreensão dos partícipes e coautores do homicídio 
do policial. Durante a ação, foram presos Rodolfo Miranda da 
Silva, de 19 anos, e o pernambucano Gleyton Alexandre Pereira da 
Costa, de 20.

A sociedade paraibana perde um defensor da ordem pública 
que, na condição de policial militar, lutou contra a criminalidade, 
mesmo com o risco da própria vida. 

O Governo do Estado se solidariza com os familiares, ami-
gos, integrantes da corporação pela perda irreparável do sargento 
Sandro Pereira e repudia, veementemente, a exploração irres-
ponsável de um episódio como esse, no qual grupos queiram se 
utilizar do sofrimento alheio, e de um fato tão trágico, para tirar 
proveito político. 

Desde 2011, o Governo da Paraíba tem trabalhado no sentido 
de melhorar a infraestrutura das Forças de Segurança do Estado. 
A atual gestão foi a que mais investiu em equipamentos de segu-
rança pública para as polícias. 

Foram adquiridos armamentos, coletes, munição, viaturas, 
diferentes de outras épocas na qual as polícias iam para as ruas 
sem um equipamento mínimo de segurança, quando policiais parti-
cipavam de ações com coletes vencidos e com munição contada. 

Além de realização de novos concursos, também foram reali-
zados concursos de promoção interna para policiais, além de boni-
ficação para apreensão de armas e prêmios para os agentes que 
conseguirem reduzir a criminalidade nas suas áreas de atuação. O 
governo tem se esforçado cada vez mais no sentido de valorizar 
o nosso policial, consciente da importância de cada um deles na 
luta constante contra a criminalidade em nosso Estado.

O primeiro fim de semana do mês 
de janeiro de 2016 foi marcado por um 
grande número de atendimentos do 
Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba 
(CBMPB). Das 7h30 de sexta-feira (1º) 
até as 5h dessa segunda-feira (4) foram 
registradas 613 ocorrências em todo o 
Estado, incluindo as ações de prevenção. 

Conforme o chefe da seção de Pla-
nejamento e Estatísticas do CBMPB, 
tenente-coronel Nazareno de Oliveira, 
houve um caso de maior gravidade, que 
resultou em morte. O acidente ocorreu 
na madrugada do dia 1º de janeiro, na 
PB-325, em Catolé do Rocha. A vítima, 
um homem de 40 anos, perdeu o con-
trole em uma curva da estrada e caiu da 
moto, sendo encontrado por populares 
pela manhã. 

Ao chegar ao local, a guarnição 
se deparou com a vítima no barranco 
da rodovia e já sem sinais vitais, apre-
sentando múltiplas faturas. Ainda no 
fim de semana, o Corpo de Bombeiros 
atendeu 80 casos de incêndios, realizou 
148 atendimentos pré-hospitalares, 24 
salvamentos terrestres ou em altura e 
outros 36 atendimentos não categori-
zados. 

Na área de praias, o feriadão tam-
bém aumentou o número de ocorrên-
cias, que passou de quatro, no fim de 
semana anterior referente ao Natal, 
para 35 nesse último. Dentre esse mon-
tante estão 13 casos de crianças perdi-
das, nove acidentes envolvendo ani-
mais marinhos, sete primeiros socorros, 
quatro resgates aquáticos, um afoga-
mento não resultante em óbito e uma 
ocorrência classificada como outros. 

“O reforço que empregamos na 
praia, dentro da Operação Verão, con-
tribuiu para que nenhuma morte fosse 
registrada no nosso Litoral durante esse 
feriadão de intensa movimentação no 
Estado. Pelos menos quatro vidas foram 
diretamente salvas pela ação rápida 
dos guarda-vidas nas praias”, destacou 
o comandante do Batalhão de Busca e 
Salvamento (BBS), major Almir Peixoto. 

Prevenção – As ações proativas dos 
bombeiros militares lideram o ranking 
de atendimentos da corporação com 
290 registros. Segundo o balanço, no 
período analisado foram 157 informa-
ções prestadas ao público, 49 advertên-
cias, 20 pontos bases em eventos e 64 
outras ações não classificadas. 

Corpo de Bombeiros atende 613 
ocorrências no fim de semana

EM TODO O ESTADO

Equipes de guarda-vidas reforçaram a Operação Verão nas praias do Litoral paraibano

O motorista Hilton No-
gueira do Nascimento, 65 
anos, que prestava serviços 
ao CEA (Centro Especiali-
zado de Atendimento ao 
Adolescente), localizado no 
Jardim Brasília, na cidade 
de Sousa, foi assassinado a 
tiros no domingo (3). O cri-
me aconteceu no trecho da 
rodovia que liga as cidades 
de São Francisco e Santa 
Cruz, na região de Sousa.

O acusado do crime é 
o serralheiro Francisco An-
tônio da Silva, mais conhe-
cido por “Keka”, que tam-
bém teria tentado matar o 
jovem Guilherme Sarmento 
Vieira, neto da vítima, e a 
ex-esposa, Maria Elaine do 
Nascimento.

Tudo começou em uma 
festa de confraternização 

de ano novo no Sítio Agres-
te, Zona Rural de Santa 
Cruz. Segundo a Polícia Mi-
litar,  houve um desentendi-
mento e Francisco Antônio 
da Silva disse que sairia da 
festa, mas em breve retor-
naria. Ele voltou armado 
com um revólver e dispa-
rou vários tiros contra a ex-
-mulher que estava dentro 
de um carro e foi socorrida 
para o Hospital Regional de 
Sousa.

O acusado seguiu à 
procura  de Hilton Noguei-
ra  e o encontrou, ao lado 
do neto, às margens da ro-
dovia que liga as cidades de 
São Francisco e Santa Cruz.  
O motorista do CEA foi atin-
gindo com disparos de re-
vólver na cabeça e o jovem 
Guilherme Vieira foi ferido 
no braço.

As vítimas foram con-

duzidas em uma viatura do 
14º Batalhão da Polícia Mi-
litar até o Hospital Regio-
nal de Sousa.

Em decorrência da gra-
vidade dos ferimentos, o 
motorista Hilton Nogueira 
foi transferido para o Hos-
pital de Trauma, em Campi-
na Grande, mas não resistiu 
e acabou falecendo.

O jovem Guilherme 
Sarmento Vieira foi trans-
ferido para uma unidade 
hospitalar em Cajazeiras 
onde continua internado. 
Maria Elaine do Nascimen-
to, também baleada pelo 
ex-marido, está no Hospital 
Regional.

O crime gerou grande 
comoção em toda a região 
de Sousa. A polícia conti-
nua realizando diligência 
na tentativa de localizar o 
acusado do crime.

Motorista do CEA é assassinado 
após festa de confraternização

NA REGIÃO DE SOUSA

FOtO: Secom-PB

George Wagner
georgewagner1@gmail.com



João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 5 de janeiro de 2016Publicidade
16 A UNIÃO 

João Pessoa > Paraíba > sexta-feira, 25 de dezembro de 2015Publicidade
16 A UNIÃO 



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 5 de janeiro de 2016

Página 18

Morre ex-presidente da Assembleia
WALDIR DOS SANTOS LIMA

Ex-parlamentar também 
foi secretário de Estado, 
procurador e professor

Governo tenta blindar 
ministro da Fazenda 
contra pedaladas fiscais

FOTO: Divulgação

O corpo do ex-presiden-
te da Assembleia Legislativa 
da Paraíba, Waldir dos San-
tos Lima, que morreu vítima 
de infarto nessa segunda-
feira, 4, foi cremado no final 
da tarde de ontem em João 
Pessoa.  Natural de Serraria, 
o ex-deputado deixa mu-
lher, duas filhas e seis netos. 
Waldir dos Santos Lima foi 
também secretário de Esta-
do, procurador de Estado e 
professor da Universidade 
Federal da Paraíba. 

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, 
deputado Adriano Galdino, 
expressou solidariedade à 
família de Waldir dos Santos 
e a todos os que lhe acom-
panharam ao longo da vida. 
“É uma grande perda para 
a Paraíba. Nossos sinceros 
sentimentos à família de 
Waldir dos Santos, aos ami-
gos e às pessoas próximas. 
A atuação e a dedicação que 
ele teve enquanto políti-
co, procurador e professor 
sempre serão lembradas. E 
que o Senhor console o co-
ração da família neste mo-
mento de dor”, declarou o 
presidente da ALPB.

O corpo de Waldir dos 
Santos foi velado no Cre-
matório Caminho da Paz, na 
capital.

Luto
O presidente da Assem-

bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), deputado Adriano 
Galdino, decretou Luto Ofi-
cial de três dias em virtude 
da morte do ex-deputado e 

ex-presidente da APLB, Wal-
dir dos Santos Lima.

Nota de pesar
O Governo do Estado 

divulgou ontem nota de pe-
sar pela morte do ex-secre-
tário de Estado. Segue na 
íntegra: “O Governo da Pa-
raíba vem a público exter-
nar seu pesar pela morte do 
ex-deputado e ex-presiden-
te da Assembleia Legislati-
va, Waldir dos Santos Lima, 
que faleceu nesta segunda-
feira (4), aos 80 anos, vítima 
de um infarto. O Governo 
da Paraíba lamenta a per-
da do ex-parlamentar, que 
em muito contribuiu para a 
história política paraibana e 
se tornou referência por sua 
conduta à frente de todos os 
cargos aos quais foi desig-
nado. Que Deus suavize a 
dor da despedida e confor-
te os familiares e amigos de 
Waldir dos Santos Lima.”

Perfil
O ex-presidente da 

Assembleia Legislativa da 
Paraíba foi eleito aos 28 
anos, em 1963, deputado 
estadual. Exerceu mandatos 
na Assembleia Legislativa 
entre 1963 e 1967, e entre 
1971 e 1983, tendo exerci-
do seu mandato de depu-
tado por cinco legislaturas. 
Ele foi presidente da Casa 
de Epitácio Pessoa em dois 
períodos, durante os anos 
1965 a 1967; e entre 1975 
e 1977. Foi secretário de Es-
tado da Casa Civil e também 
secretário de Justiça. Exer-
ceu a função de professor 
de Direito na Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) e 
era procurador aposentado 
do Estado.

Raoni Mendes alega que pinturas de praças e mudanças de trânsito não podem ser consideradas obras entregues pela gestão

O vereador Raoni Men-
des (PTB) criticou a forma 
como a Prefeitura Munici-
pal de João Pessoa (PMJP) 
tem divulgado o trabalho 
realizado pela gestão na ca-
pital. De acordo com o par-
lamentar, o prefeito Luciano 
Cartaxo (PSD) prometeu en-
tregar duas obras por sema-
na e garantiu que 70 novas 
obras seriam inauguradas 
até o fim de 2015. No entan-
to, segundo ele, o que tem 
acontecido é uma tentativa 
de enganar a população com 
pequenas intervenções de 
prédios, pintura de escolas e 
reforma de praças, que têm 

sido divulgadas como gran-
des obras.

Segundo Raoni Mendes, 
uma análise detalhada rea-
lizada pelos integrantes da 
bancada de oposição da Câ-
mara Municipal de João Pes-
soa (CMJP) mostra que mais 
de 40 obras divulgadas não 
passam de reformas que são, 
em sua maioria, de pequeno 
porte.

“Aquilo que é corriquei-
ro da administração, como 
iluminação pública, revita-
lização de ruas e pintura de 
escolas, a prefeitura divulga 
como se fosse uma obra nun-
ca antes vista na cidade”, dis-

se Raoni Mendes. De acordo 
com ele, o prefeito também 
dividiu intervenções simples 
em etapas – como a mudança 
no trânsito da Avenida Beira 
Rio – e as incluiu no “pacote” 
de ações, para justificar as 70 
obras.

O líder oposicionista 
ainda avaliou que a PMJP 
tenta ludibriar os morado-
res da capital quando induz, 
através de divulgação, as 
pessoas a acreditarem que 
escolas foram construídas, 
quando, na verdade, foram 
apenas pintadas e, algumas 
delas, climatizadas. Ele ain-
da afirmou que, com as pra-

ças, a prefeitura tem dado 
o mesmo tratamento: “Até 
o momento, apenas uma 
praça foi construída, mas a 
atual gestão tem realizado e 
divulgado eventos de inau-
guração das reformas como 
se tivesse construído esses 
locais”.

O parlamentar concluiu: 
“O prefeito está repetindo 
obras, inclusive. Faz uma pin-
tura e vai lá inaugurar para 
dizer que cumpre uma meta 
de duas obras por semana. 
A população está esperando 
por mudanças que melho-
rem suas vidas. Mas, até ago-
ra, só tem visto maquiagem”.

Vereador critica inauguração de 
pequenas intervenções na PMJP

OPOSIÇÃO NA CÂMARA

As atividades no Tribu-
nal de Justiça da Paraíba e 
demais unidades do Poder 
Judiciário Estadual serão 
retomadas nesta quinta-
-feira, 7, com o término do 
recesso forense iniciado no 
dia 19 de dezembro do ano  
passado. Contudo, os pra-
zos processuais ficam sus-
pensos no período de 7 a 20 
de janeiro.

Durante o recesso, que 
vai até a quarta-feira, dia 6 
de janeiro de 2016,  os ser-
viços do Judiciário funciona-
rão, diariamente, das 13h às 
17h, mediante plantões, com 
a presença de pelo menos 
dois servidores na Gerência 
de Processos, na Gerência de 
Distribuição e na Diretoria 
Jurídica. No período haverá 
também um rodízio diário de 
desembargadores.

Para quem precisa re-

correr à Justiça nesse perí-
odo, por medidas de urgên-
cia, como habeas corpus e 
mandado de segurança, por 
exemplo, deve ir até o Tribu-
nal de Justiça ou ao Prédio 
Anexo do Tribunal, ambos lo-
calizados no Centro de João 
Pessoa.

Prazos
Em relação à interrup-

ção dos prazos, o Pleno do 
Tribunal de Justiça decidiu, 
na última sessão administra-
tiva, ocorrida no dia 9 de de-
zembro, que além do recesso 
forense – de  19 de dezembro 
a 6 de janeiro – ficam suspen-
sos os prazos processuais de 
qualquer natureza durante o 
período de 7 a 20 de janei-
ro de 2016, conforme pleito 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil, seccional Paraíba 
(OAB-PB).

Poder Judiciário retoma 
atividades nesta quinta

Família celebra missa 
de 7º dia de Arnaud

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A família do desembar-
gador aposentado Raphael 
Carneiro Arnaud convida ma-
gistrados, servidores e amigos 
para a Missa de 7º Dia que 
será celebrada nesta quarta-
-feira, 6, às 18h, na Comunida-
de Maná, no bairro Miramar, 
em João Pessoa.

O desembargador Rapha-
el Carneiro Arnaud faleceu 
no dia 31 de dezembro, aos 
78 anos, em consequência de 
uma parada cardiorrespira-
tória e de insuficiência renal. 
Nascido na cidade de Pombal, 
no dia 25 de abril de 1937, 
Raphael Carneiro Arnaud fez 
o curso de Ciências Jurídicas 
e Social pela Faculdade de Di-
reito da Universidade de Per-
nambuco, sendo integrante da 
turma de 1962. Iniciou suas 
atividades profissionais como 
integrante do Escritório de 
Advocacia do professor Mário 
Neves Batista, em Recife (PE). 
Foi advogado do Instituto de 

Previdência Social e do Banco 
do Brasil.

No dia 27 de maio de 
1988, tomou posse como de-
sembargador do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, nomeado 
por ato datado do dia 4 do 
mesmo mês e ano, em face da 
sua indicação pela representa-
ção constitucional do “quinto”, 
destinada a advogados e inte-
grantes do Ministério Público.

O desembargador pre-
sidiu o Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJPB) no biênio 
1997-1998. Nesse período, 
deu seguimento ao progra-
ma de construção de vinte 
prédios destinados ao funcio-
namento de fóruns, inclusive 
o edifício do Fórum Afonso 
Campos, da Comarca de Cam-
pina Grande.

O ex-presidente do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba dei-
xou quatro filhos: Viviane, Ab-
mael, Liana e Eulália Carneiro 
Arnaud.

A partir desta quar-
ta-feira, 6, a Secretaria 
de Estado da Receita 
publica, de forma on-
line, no Diário Oficial 
Eletrônico (DOe–SER) 
os atos próprios das au-
toridades fazendárias. 
Eles deixarão de ser 
publicados no Diário 
Oficial do Estado, na 
versão impressa, e pas-
sarão a ser gerados e 
armazenados eletroni-
camente na página da 
Receita Estadual para 
os contribuintes parai-
banos somente em ver-
são digital no endereço 
www.receita.pb.gov.
br. A divulgação do 
novo serviço da Recei-
ta Federal já está sen-
do publicado no Diário 
Oficial do Estado da 
Paraíba desde o final 
de novembro como um 
dos pré-requisitos que 
é a divulgação. 

A publicação do 
DOe–SER vai incluir 
atos como as portarias, 
instruções normativas, 
circulares e os editais. 
O novo serviço faz par-
te do processo de mo-

dernização da Receita 
Estadual. 

Segundo a Receita 
Estadual, o DOe-SER 
vai trazer maior rapi-
dez  e especificidade 
nas publicações dos 
atos da pasta, além de 
maior transparência e 
facilidades de acesso 
aos contribuintes, pois 
será um serviço gratui-
to. Além de moderno, 
o Doe-SER vai reduzir 
também custos da pas-
ta com a diminuição de 
custeio com as publica-
ções pagas nas versões 
impressas. 

“As publicações no 
Doe-SER serão apenas 
aquelas de competên-
cia do secretário da 
Receita. Já os decretos, 
leis e os convênios do 
Confaz, competências 
de outros poderes, con-
tinuarão sendo publi-
cados no Diário Oficial 
do Estado”, disse Jair 
Moreira Lima, assessor 
do Gabinete do secre-
tário de Estado e res-
ponsável pela coorde-
nação do Diário Oficial 
Eletrônico.

DOe-SER começa a 
ser publicado amanhã

RECEITA
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Planalto tenta blindar Barbosa  
para julgamento das pedaladas

Ecos do “eu amo jampa”
A polêmica do letreiro imposto pelo prefeito 

Luciano Cartaxo aos pessoenses continua rendendo. 
Gente falando mal, turistas falando bem, e o coração 
lá, representando as cores do frevo, que é lindo, 
só que mais identificado com os nossos vizinhos 
pernambucanos. 

Na última quinta-feira, 31, a última edição de 2015 
do jornal A União trouxe uma reportagem sobre o que 
os moradores de João Pessoa acharam do letreiro. Sei 
que para os turistas tudo é festa e motivo para fotos, 
nós fazemos o mesmo quando viajamos. A capital da 
Paraíba é uma cidade que costuma receber bem seus 
turistas, e assim deve ser, cada vez melhor. O prefeito 
precisa lembrar, no entanto, que a população precisa 
ser consultada antes de uma ação tão drástica. Volto a 
dizer, jampa não existe. 

Em resposta à minha coluna sobre o letreiro, 
publicada no espaço “Mídias em destaque”, página sete, 
também no dia 31, recebi um artigo muito pertinente 
do professor de Filosofia da Universidade Federal da 
Paraíba, José Flávio Silva, que analisa as mudanças de 
nome da capital paraibana até chegar em João Pessoa, 
e a validade jurídica da ação de Cartaxo, que apelidou 
a cidade com uma obra fixa em seu principal ponto 
turístico, o Busto de Tamandaré, já que o Parque Solon 
de Lucena está interditado. 

O professor José Flávio Silva destaca um ponto 
essencial na brusca medida da Prefeitura de João 
Pessoa. O presente de grego, supresa, tipo aquele brinde 
que você prefere não receber, viola a Constituição do 
Estado da Paraíba. Qualquer mudança no nome da 
cidade só pode ser feita após a consulta popular por 
meio de um plebiscito.

Cartaxo treme na base só de pensar em consultar a 
população. Vejam os exemplos nas mudanças recentes: 
Lagoa, Av. Beira Rio. Nada. Ele pode justificar dizendo 
que não mudou. Ok, não mudou. Ao mesmo tempo, 
desconheço outro gestor que tenha feito tal aberração, 
apelidar a cidade à revelia de seus moradores. Abaixo, a 
íntegra do texto do professor José Flávio Silva.

Eu amo jampa
Eu amo João Pessoa*

“Eu amo jampa” mostra a simplicidade que uma 
cidade deve ter com seu nome. No seu interior o que 
é encontrado para justificar o seu conteúdo? Jampa 
é plágio de “sampa”, muito utilizado para designar a 
cidade São Paulo, capital do Estado de São Paulo.  

A capital do Estado da Paraíba é campeã em 
mudança de seu nome. O primeiro aconteceu em 
05 de agosto de 1585, N. S. das Neves; o segundo, 
aproximadamente,  três anos depois, Felipeia de N. S. 
das Neves; o terceiro, Frederycestadt, em 1634, quando 
os holandeses conquistaram Felipeia de N. S. das 
Neves; o quarto, Parahyba, em 1654, após a expulsão 
dos neerlandeses; o quinto: João Pessoa, em 1930, 
consequência da morte do presidente João Pessoa; o 
sexto; a presente proposta da Prefeitura da capital, 
jampa, num piscar de olho.  

O senhor prefeito da capital, Luciano Cartaxo, 
atropelou a Constituição Estadual, na parte referente 
aos Atos dos Dispositivos Transitório, Artigo 82, cujo 
conteúdo é o seguinte: “Artigo 82: O Tribunal Regional 
Eleitoral realizará consulta plebiscitária, a fim de saber 
do povo de João Pessoa, qual o nome de sua preferência 
para esta cidade.” O senhor prefeito tem obrigação 
de saber desse artigo, como cidadão, e na função de  
deputado estadual, que teve assento na Assembleia 
Legislativa do Estado da Paraíba.

Logo após a oficialização do letreiro as redes 
sociais foram movimentadas com escritos carregados 
de indignações e outros com apoios tácitos. Em 31 de 
dezembro de 2015 o jornalista Guilherme Cabral, em 
matéria publicada no jornal “A União”, mostra entrevistas 
a respeito do letreiro, cujas indignações são claras. 

A respeito do Artigo 82, acima citado, a Adufpb, 
Sindicato dos Professores da UFPB, protocolou, através 
do Comitê Pró Plebiscito Nivalson Miranda, em 10 de 
abril de 2014, solicitação  junto à Assembleia Legislativa 
para que o artigo citado seja cumprido. Por entraves 
burocráticos o processo encontra-se no Ministério 
Público, para análise. 

É no plebiscito que a mudança do nome da cidade 
deva ser mudado. É o povo votando e opinando que sua 
legalização deve ser constituída. 

(*Por José Flávio Silva, professor de Filosofia da 
UFPB)

TCU deverá realizar última 
parte do julgamento e 
definir questão em março

contato@felipegesteira.com

Gesteira
Felipe

Novo ministro da Fazenda é considerado essencial para recuperar confiança do mercado no País

FOTO: Fabio Rodrigues Pozebom/Agência Brasil

João Villaverde
Da Agência Estado

O pagamento das peda-
ladas fiscais pelo governo 
Dilma Rousseff não foi sufi-
ciente para afastar o fantas-
ma das manobras em 2016. 
O novo foco de preocupa-
ção do Palácio do Planalto 
no Tribunal de Contas da 
União é o ministro da Fa-
zenda, Nelson Barbosa.

Até março, o TCU vai 
realizar a última parte do 
julgamento do caso e defi-
nir, portanto, a atribuição 
de responsabilidade para 
cada uma das 17 autorida-
des do governo arroladas 
no processo.

Entre as penas que o 
tribunal pode atribuir estão 
desde multas até a inabilita-
ção para o serviço público, 
o que exigiria a demissão 
imediata dos condenados. 
Barbosa é considerado fun-
damental para o plano do 
governo de recuperar cre-
dibilidade na área econô-
mica neste início de ano e o 
Palácio do Planalto já traba-
lha por sua preservação no 
caso das pedaladas.

Uma eventual condena-
ção do novo titular do Minis-
tério da Fazenda jogaria, na 
avaliação do governo, mais 
insegurança e incerteza no 
mercado.

Segundo apurou o jor-

nal O Estado de S. Paulo, 
Nelson Barbosa deve usar a 
seu favor o ofício assinado 
pelo procurador Júlio Mar-
celo de Oliveira, do Minis-
tério Público de Contas, que 
isentou o vice-presidente 
da República, Michel Temer 
(PMDB), de responsabili-
dade na edição de decretos 
com a liberação de gastos

Conforme o procurador, 

Temer não pode ser culpado 
por ter assinado decretos 
idênticos aos de Dilma e que 
estão citados no processo 
de impeachment na Câmara 
dos Deputados, uma vez que 
ele apenas seguiu a diretriz 
estabelecida pela presiden-
te. O vice alega que a polí-
tica econômica é definida 
pela chefe de Estado. Foi a 
mesma lógica apontada pelo 

procurador, destacando que 
Temer assinou como presi-
dente interino. 

Os dois pontos - a edi-
ção desses decretos e as 
pedaladas fiscais - fazem 
parte do processo de im-
peachment da presidente 
Dilma Rousseff aberto na 
Câmara dos Deputados e 
que será analisado a partir 
do mês que vem.

Também são alvo dos 
processos os presidentes 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), Luciano 
Coutinho, do Banco Central, 
Alexandre Tombini, e da 
Petrobras, Aldemir Bendi-
ne (ex-presidente do Banco 
do Brasil), além do ex-pre-
sidente da Caixa, Jorge He-
reda, hoje secretário de De-
senvolvimento Econômico 
na gestão do governador pe-

tista Rui Costa, na Bahia. Es-
tão citados ainda a ministra 
do Desenvolvimento Social, 
Tereza Campelo, e o minis-
tro da Integração Nacional, 
Gilberto Occhi.

O procurador Júlio Mar-
celo de Oliveira é, também, 
o responsável pelo proces-
so das pedaladas. Ele será o 
encarregado pelo pedido de 
punições. Caberá ao relator 
do processo, ministro José 
Múcio, definir se seguirá ou 

não os pedidos de Oliveira, 
que devem ser apresentados 
até o fim de fevereiro.

Múcio apresentará seu 
voto em plenário e os de-
mais ministros da Corte po-
dem seguir ou não. Será a 
última parte do julgamento, 
que começou em abril do 
ano passado, quando os mi-
nistros condenaram as pe-
daladas de forma unânime. 

O governo vai fazer 
uma força-tarefa junto a 

Múcio para evitar uma con-
denação grave de seus mi-
nistros, o que envolveria 
um constrangimento para a 
equipe econômica e poderia 
dificultar ainda mais as ne-
gociações com o Congresso 
para medidas do ajuste fis-
cal. Para a Advocacia-Geral 
da União, os atos não eram 
considerados ilegais quan-
do praticados, entre 2013 e 
2014, no primeiro mandato 
de Dilma.

Equipe econômica também está na mira do TCU

O novo julgamento das pedala-
das será dramático, avalia o Palácio 
do Planalto, pelo potencial de au-
mentar a temperatura do processo 
de impeachment, que poderá estar 
sob análise durante o mesmo perío-
do, mas na Câmara dos Deputados.

O afastamento da presidente 
Dilma Rousseff é pedido pela opo-
sição com base nas pedaladas, que 
teriam constituído crime de respon-
sabilidade.

As negociações com o Tribunal 
de Contas da União esbarram na ju-
risprudência criada pelo próprio tri-
bunal. Depois que o Estado revelou 
as pedaladas, no primeiro semestre 
de 2014, o Ministério Público de 
Contas abriu requerimento solici-
tando auditoria da equipe econô-
mica. A inspeção foi realizada e as 
pedaladas foram comprovadas.

O julgamento começou em 
abril de 2015, quando os ministros 
do TCU condenaram a manobra, de 
forma unânime, ao considerar que 
elas infringiram a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. O governo entrou 
com recurso, rejeitado pelos minis-

tros novamente de forma unânime.
Resta, agora, somente a atri-

buição de responsabilidade para 
que o julgamento seja concluído. 
No meio do caminho, as pedaladas 
ensejaram também a reprovação 
das contas federais de 2014. Foi a 
primeira vez em 78 anos que a Cor-
te rejeitou contas de um presidente 
da República.

Trunfos
O governo, no entanto, avalia 

ter “trunfos” a seu favor. Segundo 
afirmou ao Estado o advogado-
geral da União, Luís Inácio Adams, 
a zeragem das pedaladas, com 
o pagamento integral de todas 
as dívidas do governo no BNDES, 
Banco do Brasil, Caixa e FGTS, “de-
monstra” que o governo segue as 
orientações do TCU. O pagamento 
ocorreu no fim de 2015, depois de 
concluída a análise técnica pelo Tri-
bunal de Contas.

Outro ponto favorável ao go-
verno é o parecer do senador Acir 
Gurgacz (PDT-RO), relator do pro-
cesso de análise das contas de 2014 

na Comissão Mista de Orçamento. 
Diferentemente do TCU, que 

recomendou ao Congresso a rejei-
ção das contas por causa das peda-
ladas, Gurgacz decidiu aprovar o 
balanço federal, em parecer apre-
sentado há duas semanas. A deci-
são final caberá ao Congresso.

No Planalto, a avaliação é que 
o TCU deve concentrar as conde-
nações no ex-secretário do Tesouro 
Arno Augustin, responsável direto 
pelas pedaladas, e seu braço direi-
to, Marcus Aucélio, além do ex-mi-
nistro da Fazenda Guido Mantega.

Decisão deve ser dramática, avalia governo

O julgamento começou 
em abril de 2015, quando 
os ministros do TCU 
condenaram a manobra, 
ao considerar que elas 
infringiram a Lei de 
Responsabilidade Fiscal
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Orçamento prevê R$ 1 bilhão
para reajuste do Bolsa Família 
Na semana passada, 
Dilma vetou cálculo do 
aumento pela inflação

O orçamento do Gover-
no Federal para 2016 prevê 
reajuste no Programa Bolsa 
Família, de acordo com o Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Social (MDS). O aumento pre-
visto de gastos para o progra-
ma é R$ 1 bilhão, informou 
nessa segunda-feira o minis-
tério. No entanto, ainda não 
há definição de quanto nem 
quando será o reajuste.

O reajuste do Bolsa Fa-
mília entrou em discussão 
nos noticiários após, no úl-

timo dia 31 de dezembro, a 
presidente Dilma Rousseff 
vetar um trecho da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) 
de 2016, que previa o reajus-
te para os beneficiários do 
programa.

De acordo com a propos-
ta aprovada pelo Congresso 
Nacional, a correção do be-
nefício para todas as famílias 
seria medida de acordo com 
o índice da inflação, calculado 
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo.

O Ministério do Desen-
volvimento Social  informou 
que o veto da presidente ao 
trecho da LDO ocorreu em 
função da vinculação do 
reajuste do Bolsa Família à 
inflação. A LDO contém pa-
râmetros e estimativas que 

orientam a elaboração do 
Orçamento deste ano.

Na mensagem com justi-
ficativa dos vetos à LDO, en-
caminhada pela presidente 
Dilma Rousseff ao Congres-
so Nacional, ela explica que 
o Bolsa Família passa por 
aperfeiçoamentos e mudan-
ças estruturais e, caso esse 
“reajuste amplo” não fosse 
vetado, prejudicaria famílias 
em situação de extrema po-
breza que recebem o bene-
fício de forma não-linear, em 
valores distintos.

Segundo o ministério, o 
benefício médio do progra-
ma pago às famílias é R$ 164 
e cresceu acima da inflação 
desde 2011. De acordo com 
o MDS, 13,9 milhões de famí-
lias recebem o Bolsa Família.

Yara Aquino
Da Agência Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 090132/2015;
Objeto: Aquisição de brinquedos, destinados às demandas dos Centros de Referência em 

Educação Infantil – CREIS.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a Empresa 
LÚDICA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2014/061837, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09052/2014;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Paulo 

Sérgio George Barbosa, pela empresa LÚDICA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA.
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.365.5389.2781;
Natureza: 3.3.90.30;
Fonte: 00 (Recursos Ordinários), 03 (Recursos do FUNDEB) e 11 (Recursos do FNDE – Apoio 

as Creches – Brasil Carinhoso), Resolução nº 19 de 29 de setembro de 2014.
Vigência até 31 de Dezembro de 2015.
Valor Global: R$ 292.433,68 (duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais 

e sessenta e oito centavos).
João Pessoa, 13 de novembro de 2015.

Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 090148/2015;
Objeto: Eventual aquisisão de Botijões de Gás com GLP 13KG – P13, GLP 20 KG – P20 e GLP 45 

KG – P45 destinados as Escolas, Creis da Rede Pública Municipal de Ensino e Setores Aministrativos.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a SOS GÁS LTDA;
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/001126, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09015/2015;
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Arthur 

Gustavo Vaz Tolentino, pela empresa SOS GÁS LTDA; 
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.306.5200.2514
Natureza: 3.3.90.30/00;
Fonte: 00 - Recursos Ordinários; 
Vigência: até o final do exercício financeiro de 2015
Valor Global dos Itens 02, 03, 04: R$ 162.237,50 (cento e sessenta e dois mil, duzentos e trinta 

e sete reais e cinquenta centavos).
João Pessoa, 22 de dezembro de 2015.

Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Janeiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de combustíveis 
diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 04 de Janeiro de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 10:00 horas do dia 18 de Janeiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de produtos agrícolas e irri-
gação destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 04 de Janeiro de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA
Pregoeira Oficial

 
ANA TALITA NOGUEIRA PASCOAL – CNPJ/CPF Nº 112.017.964-58, Torna público que a 

SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2816/2015 em João Pessoa, 9 de dezembro de 2015 – Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: 
Edificação multifamiliar. Na(o) -  RUA PREF. SEVERINO ALVES DA SILVEIRA, QD.35, LT.411, 
GRAMAME. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-007574/TEC/LO-1156.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 11:00 horas do dia 18 de Janeiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de um veículo tipo passeio, 
destinado a secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 04 de Janeiro de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA
Pregoeira Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016
OBJETIVO: Contratação visando fornecimento parcelado de combustível veicular e derivados, 

para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Quixaba/PB.
ABERTURA: 18/Janeiro/2016 às 09:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 04 de janeiro de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016
OBJETIVO: Contratação visando fornecimento parcelado de merenda escolar, para atender as 

necessidades da secretaria municipal de educação da Prefeitura Municipal de Quixaba/PB
ABERTURA: 18/Janeiro/2016 às 11:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 04 de janeiro de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016
OBJETIVO: Contratação visando locação de veículos (carros) para transporte escolar, destinados 

a Secretaria de educação do município de Quixaba/PB
ABERTURA: 18/Janeiro/2016 às 14:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 04 de janeiro de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
OBJETIVO: Contratação visando locação de veículos (motos), destinados a várias Secretarias 

do município de Quixaba/PB
ABERTURA: 18/Janeiro/2016 às 16:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 04 de janeiro de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS – CNPJ Nº 10.858.291/0003-79, Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação Nº 1760/2015 em João Pessoa, 26/08/2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de 
Beneficiamento de Areia, Feldspato, Dolomita e Argila – BR 101 – S/N KM 117 – ZONA RURAL – 
MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. – CEP: 58.328-000. Processo: 2015-003752/TEC/LO-0066.

SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI – CNPJ/CPF Nº 21.677.788/0001-
45, Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Autorização Ambiental nº 2903/2015 em João Pessoa, 15 de dezembro de 2015 – Prazo: 365 
dias. Para a atividade de: TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E RESÍDUOS 
PERIGOSOS EM TODO ESTADO DA PARAÍBA. VEÍCULO DE PLACA MNY-5242/PB Na(o) – EM 
TODO ESTADO DA PARAIBA Município: - UF: PB.  Processo: 2015-005812/TEC/AA-3561.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO QUINTO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2014-TP
Tomada de Preços Nº TP001/2014. Contratante: Prefeitura de Desterro, CNPJ Nº 

08.925.680/0001-30. Contratada: Multiservice Construções Ltda-ME, CNPJ Nº 10.575.852/0001-60. 
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Considerando o que é de: Prestar serviço de engenharia na 
Reforma do Ginásio Poliesportivo. Deste modo a vigência do contrato após a assinatura deste termo 
aditivo passou de 26/12/2014 a 26/03/2015, para a nova vigência que de 26/06/2015 a 26/09/2015. 
Data da Ass: 08/06/2015. Partes Ass.: Rosângela de Fátima Leite e o Sr. Eriomar Gomes Ferreira.

Desterro/PB, 08 de junho de 2015.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

EXTRATO DO SEXTO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2014-TP

Tomada de Preços Nº TP001/2014. Contratante: Prefeitura de Desterro, CNPJ Nº 
08.925.680/0001-30. Contratada: Multiservice Construções Ltda-ME, CNPJ Nº 10575852000160. 
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Considerando o que é de: Prestar serviço de engenharia na 
Reforma do Ginásio Poliesportivo. Deste modo a vigência do contrato após a assinatura deste termo 
aditivo passou de 26/06/2015 a 26/09/2015, para a nova vigência que de 26/09/2015 a 26/12/2015. 
Data da Ass.: 02/09/2015. Partes Ass.: Rosângela de Fátima Leite e o Sr. Eriomar Gomes Ferreira.

Desterro/PB, 02 de setembro de 2015.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

EXTRATO DO SETIMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
 DE SERVIÇO Nº 001/2014-TP

Tomada de Preços Nº TP001/2014. Contratante: Prefeitura de Desterro, CNPJ Nº 
08.925.680/0001-30. Contratada: Multiservice Construções Ltda-ME, CNPJ Nº 10575852000160. 
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Considerando o que é de: Prestar serviço de engenharia na 
Reforma do Ginásio Poliesportivo. Deste modo a vigência do contrato após a assinatura deste termo 
aditivo passou de 26/09/2015 a 26/12/2015, para a nova vigência que de 26/12/2015 a 26/03/2016. 
Data da Ass.: 07/12/2015. Partes Ass.: Rosângela de Fátima Leite e o Sr. Eriomar Gomes Ferreira.

Desterro/PB, 07 de dezembro de 2015.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 059/2015TP

Tomada de Preços Nº TP002/2014. Contratante: Prefeitura de Desterro, CNPJ Nº 
08.925.680/0001-30. Contratada: Multiservice Construções Ltda-ME, CNPJ Nº 10.575.852/0001-
60. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Considerando o que é de: Prestar serviço de engenharia 
na Construção de uma Unidade Escolar com 04 Aulas. Deste modo a vigência do contrato após a 
assinatura deste termo aditivo passou de 15/04/2015 a 15/12/2015, para a nova vigência que de 
15/12/2015 a 15/07/2016. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram 
modificadas pelo presente termo aditivo. Data da Ass: 07/12/2015. Partes Ass.: Rosângela de Fátima 
Leite e o Sr. Eriomar Gomes Ferreira.

Desterro/PB, 07 de dezembro de 2015.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de combus-
tíveis e óleos lubrificantes. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 04 de Janeiro de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE COMUNICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00075/2015
A Pregoeira Oficial do Município de Esperança torna público que foi deferido a impugnação 

apresentada pela empresa Drogafonte LTDA, sendo excluído do edital os itens 9.2.13.1 e 9.2.13.2. 
Desta forma, fica remarcada a data de abertura do certame acima para 09:00 horas do dia 18 
de Janeiro de 2016. O novo edital e seus anexos encontram – se a disposição dos interessados 
na Comissão Permanente de Licitação. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 04 de Janeiro de 2016.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PBGÁS – COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – CNPJ/CPF Nº 00.371.600/0001-66. Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2845/2015 em João Pessoa, 10 de dezembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Sistema 
de Distribuição de Gás Natural (SDGN) canalizado em diversas ruas de João Pessoa, Bayeux, Santa 
Rita, Pedras de Fogo, Conde, Alhandra e Cabedelo (parte de Intermares) com 174.359 metros; Esta-
ções de Redução de Pressão (ERP); Estações de Redução de Pressão e Medição (ERPM); Estações 
de Odorização; Estações de Redução de Pressão Secundária (ERS); Cromatógrafos; Lançadores e 
Recebedores de Pig; Conjuntos de Regulagem e Medição (CRM) nos clientes; Caixas de Válvulas 
de Bloqueio; bitubos para comunicação de dados por telemetria; demais acessórios e equipamentos.  
Na (o) – E REGIÃO METROPOLITANA INCLUINDO PARTE DE INTERMARES EM CABEDELO 
Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2015-006729/TEC/LO-0885

No primeiro dia útil de 
2016, o ministro-chefe da Casa 
Civil, Jaques Wagner, usou as 
redes sociais para fazer decla-
rações sobre os dois assuntos 
que mais preocupam o gover-
no neste início do ano: o impe-
achment e a crise econômica. 

Por meio de suas contas 
no Twitter e no Facebook, 
Wagner afirmou nessa segun-
da-feira, 4, que a presidente 
Dilma Rousseff está confiante 
em relação ao processo que 
pede o seu afastamento e que 
o governo não apenas reco-

nhece os erros que cometeu 
na economia, como está tra-
balhando para resolvê-los.

 “Temos plena consciên-
cia de alguns erros que come-
temos e das dificuldades que 
precisamos vencer na econo-
mia, mas impopularidade não 
é crime. É um defeito, um pro-
blema que vamos seguir tra-
balhando para resolver”, disse.

Depois do ajuste fiscal, 
o governo prepara agora um 
pacote de medidas para ten-
tar tirar o País da crise e fazer 
a economia voltar a crescer. 
Uma das iniciativas vai ser re-
tomar as atividades do Conse-
lho de Desenvolvimento Eco-

nômico e Social, o Conselhão.
Sobre o impeachment, o 

ministro afirmou que o pro-
cesso “não sobreviverá aos 
primeiros testes na Câma-
ra”. Para ele, o rito estabe-
lecido pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF) anulou as 
“manobras” do presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), o que “acabou 
com a banalização e a tenta-
tiva de uso político do impea-
chment”. “Vamos obter muito 
mais dos que os 171 votos ne-
cessários para barrá-lo, por-
que esse processo não tem 
fundamentação jurídica para 
seguir em frente”, disse. 

Impeachment não sobrevive a 
primeiros testes, diz ministro 
Isadora Peron
Da Agência Estado

O Supremo Tribunal Federal decidiu 
arquivar a citação do senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) no depoimento de 
Carlos Alexandre de Souza Rocha, co-
nhecido como Ceará, delator da Opera-
ção Lava Jato. Ceará era o encarregado 
de transportar dinheiro enviado pelo 
doleiro Alberto Youssef – também cola-
borador nas investigações – a políticos e 
funcionários públicos que recebiam pro-
pina e declarou ter ouvido do doleiro 
que o senador havia recebido dele um 
repasse de R$ 200 mil.

Após Youssef negar o pagamento a 
Randolfe e dizer que não conhecia o sena-
dor, a sub-procuradora da República, Ela 
Wieko, que atuava como procuradora-
geral em exercício, pediu ao STF o arqui-
vamento desse trecho do depoimento de 
Ceará. Randolfe Rodrigues comemorou a 
notícia, mas disse que ela poderia ter saí-
do antes. “Desde novembro tinha o pe-
dido de arquivamento e desde setembro 
o Youssef tinha desqualificado essa infor-
mação”, afirmou o líder da Rede.

O despacho determinando o arqui-
vamento foi feito pelo ministro Teori 
Zavaski, que é o responsável pelas in-
vestigações sobre o envolvimento de 
parlamentares nos casos de corrupção 
e desvio de dinheiro relacionados à 
Operação Lava Jato. Teori considerou a 
alegação de Wieko de que as alegações 

de Ceará foram feitas em caráter indi-
reto – por ele ter “ouvido dizer” que o 
senador recebeu o dinheiro – e de que 
ele não forneceu dados que pudessem 
levar a uma checagem minuciosa dos fa-
tos relatados. Para Randolfe Rodrigues, 
a citação de seu nome no depoimento 
de Ceará foi plantada. O senador disse 
que pretende interpelar Ceará sobre 
isso tão logo o Congresso volte do reces-
so parlamentar, para esclarecer de quem 
ele teria ouvido tal informação sobre o 
pagamento de propina.

“Eu não tenho dúvidas de que os 
mesmos que tentaram me intimidar 
para não representar contra Delcídio do 
Amaral (PT-MS) no Conselho de Ética [do 
Senado] são os que estão por trás dessa 
falsa denúncia. Essa história foi planta-
da, mais uma vez com o objetivo de me 
retaliar e intimidar. O que eles querem 
é fazer parecer que todos são iguais no 
Congresso”, afirmou.

No fim de 2015, após representar 
contra o ex-líder do governo Delcídio do 
Amaral no Conselho de Ética por que-
bra de decoro parlamentar, Randolfe 
passou a investigado no mesmo Conse-
lho. O presidente do colegiado, senador 
João Alberto Souza (PMDB-MA), acatou 
uma denúncia de 2013 contra o líder da 
Rede e a denúncia dele contra Amaral. 
Na ocasião, Randolfe acusou João Al-
berto de ter tentado intimidá-lo e de ter 
feito ameaças sobre a abertura do pro-
cesso, caso ele fizesse a representação.

Supremo arquiva citação 
de Randolfe na Lava Jato 

FALTA DE PROVAS

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil
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Aliados seguem decisão da Arábia 
Saudita e cortam relações com Irã

Mundo

Teerã (AE) - Os países 
aliados da Arábia Saudi-
ta seguiram o exemplo do 
reino e começaram cortar 
laços diplomáticos com o 
Irã ontem, após manifes-
tantes invadirem e atea-
rem fogo na embaixada da 
Arábia Saudita em Teerã 
no domingo (30), que le-
vou o reino a romper re-
lações diplomáticas com 
o Irã e ordenar que seus 
representantes da missão 
diplomática deixassem o 
Irã em até 48 horas, além 
de obrigar a saída dos di-
plomatas iranianos da 
Arábia Saudita.

O ataque ocorreu 
um dia depois do gover-
no saudita executar 47 
pessoas condenadas por 
terrorismo. Uma dessas 
pessoas era o clérigo xiita 
Nimr al-Nimr, que tinha 
56 anos. Ele fazia oposição 
à dinastia sunita Al-Saud, 
que comanda o país desde 
a sua criação, em 1932. A 
execução de al-Nimr gerou 
indignação em líderes xii-
tas do Irã, enquanto mul-
tidões invadiram a embai-
xada saudita em Teerã.

O Sudão e o pequeno 
reino de Bahrein anuncia-
ram hoje o corte de rela-
ções diplomáticas com o 
Irã. Poucas horas depois, 
os Emirados Árabes Uni-
dos, um país de sete emi-
rados, anunciaram redu-
ção dos laços com Teerã, 
afirmando que iria manter 
apenas as relações comer-

ciais e que a decisão foi to-
mada devido a “contínua 
interferência na adminis-
tração interna dos países 
árabes do Golfo, que atin-
giu níveis sem preceden-
tes”. O país informou ainda 
redução no número de di-
plomatas no Irã e que iria 
retirar seu embaixador.

A execução no final 
de semana do clérigo xii-
ta Sheikh Nimr al-Nimr e 
outros 46 condenados por 
acusações de terrorismo 
foi a maior execução em 
massa realizada pela Ará-
bia Saudita desde 1980

Al-Nimr foi uma figu-
ra central nos protestos 
inspirados na primavera 
árabe pela minoria xiita 
da Arábia Saudita até sua 
prisão em 2012. Ele foi 
condenado por acusações 
de terrorismo, mas negou 
defendendo a violência.

A monarquia sunita do 
Bahrein, que anulou pro-
testos em massa realiza-
dos pela maioria xiita em 
2011 com a ajuda da Ará-
bia Saudita e dos Emira-
dos, gosta de manter bem 
próxima sua relação com a 
Arábia Saudita, e partilha 
da mesma opinião de Riad 
de que o xiita Irã tem a in-
tenção de desestabilizar a 
região. 

Autoridades do Bahrein 
acusaram o Irã de treinar 
militantes e tentar con-
trabandear armas para o 
país, que abriga uma das 
frotas da Marinha dos 
EUA. O Bahrein também 
acusa com frequência o Irã 
de estar por trás de uma 
insurgência xiita desde 
que ocorreram protestos 
em 2011 contra os gover-
nantes sunitas do Bahrein.

Os sauditas cortaram 
relações com Teerã após 
ter embaixada atacada

Da Agência Estado

A Liga Árabe con-
vocou uma reunião de 
emergência para o do-
mingo (10), a pedido 
da Arábia Saudita, para 
discutir os ataques a 
representações diplo-
máticas sauditas no Irã. 
Os atos ocorreram em 
protesto contra a exe-
cução, pela Arábia Sau-
dita, do líder religioso 
xiita Nimr al-Nimr.

Segundo o secre-
tário adjunto da Or-
ganização Pan-Árabe, 
Ahmed Ben Helli, a reu-
nião extraordinária vai 
analisar a crise entre as 
duas potências regio-
nais e “as ingerências 
iranianas nos assuntos 
internos árabes”.

Em entrevista à 
imprensa no Cairo, o 
secretário disse que a 
reunião visa a “conde-
nar as violações come-
tidas pelo Irã contra a 
sacralidade da embai-
xada saudita em Teerã 
e do seu consulado em 
Mashhad”.

A crise entre os dois 
países já levou a Arábia 
Saudita e vários aliados 
a cortar relações diplo-

máticas com o Irã.
O clérigo e ativista 

Nimr al-Nimr, crítico da 
atuação do regime sau-
dita em relação à mi-
noria xiita do reino, foi 
condenado à morte por 
terrorismo e executado 
no sábado (2) com mais 
46 pessoas, a maioria 
condenadas por aten-
tados cometidos pela 
Al Qaeda.

A execução pro-
vocou uma guerra de 
palavras entre Teerã e 
Riade e manifestações 
violentas das comuni-
dades xiitas, não ape-
nas no Irã como tam-
bém no Iraque, Líbano, 
Bahrein, Paquistão e 
Caxemira indiana.

Liga convoca reunião

A reunião 

extraordinária 

vai analisar a 

crise entre as 

duas potências 

regionais - Irã e

Arábia Saudita

A maioria parlamentar 
da oposição venezuelana ele-
geu nesse domingo (3) o de-
putado Henry Ramos Allup, 
líder do partido Ação Demo-
crática, para, pela primeira 
vez em 16 anos, presidir a 
nova Assembleia Nacional, 
cuja instalação está prevista 
para hoje.

A eleição ocorreu em 
um hotel de Caracas, com a 
participação de 111 dos 112 
deputados da oposição. Um 
acidente de trânsito impediu 
um parlamentar de partici-
par da eleição.

Henry Ramos Allup foi 
eleito com 62 votos e em se-
gundo lugar ficou Júlio Bor-
ges, líder do partido Primei-
ro Justiça (centro-direita), 
com 49 votos.

“Acabou-se, assim, a 
Assembleia Nacional subju-
gada, submetida ao Poder 
Executivo. Representamos 
uma alternativa para que as 
coisas funcionem melhor e 
de maneira distinta. Não se-
remos um contrapoder, mas 
um poder autônomo. Aqui 
não haverá hegemonia”, dis-
se Ramos Allup aos jornalis-

tas, ao conhecer o resultado 
das eleições.

 Ele pediu aos venezue-
lanos que observem os no-
vos parlamentares de modo 
a garantir que eles “honrem 
o compromisso” assumido. 
Pediu ainda “respeito para as 
maiorias e as minorias”.

A aliança opositora Mesa 
de Unidade Democrática 
obteve, nas eleições de 6 de 
dezembro último, a primeira 
vitória em 16 anos, conse-
guindo 112 dos 167 lugares 
que compõem o Parlamento, 
uma maioria de dois terços 
que lhe confere amplos po-
deres e marca uma virada 
histórica contra o chavismo 
(seguidores do presidente 
Hugo Chávez).

Na última quinta-feira 
(31), o Supremo Tribunal de 
Justiça da Venezuela decla-
rou improcedentes seis dos 
sete pedidos de impugnação 
contra dez deputados eleitos 
em dezembro, deixando sem 
efeito a proclamação de três 
deputados da oposição e um 
do governo.

Com isso, 109 depu-
tados da oposição e 54 do 
Partido Socialista Unido da 
Venezuela (PSUV) poderão 

assumir o cargo a partir des-
ta terça-feira.

Tanto os chavistas quan-
to a oposição estão convo-
cando os venezuelanos a ir 
até o Parlamento, nesta ter-
ça-feira, uns para defender 
os novos deputados e outros 
para se manifestar contra a 
instalação “da burguesia”.

Com 76 anos, Henry Li-
sandro Ramos Allup é advo-
gado, nascido na cidade de 
Valência (200 quilômetros 
a oeste de Caracas), filho de 
imigrantes libaneses.

Casado e com três fi-
lhos, foi eleito deputado, 
pela primeira vez, em 2000. 
Em 2005, apelou aos vene-
zuelanos para se abster de 
votar, argumentando que o 
órgão eleitoral não era de 
confiança. Em 2010 foi no-
vamente eleito deputado. 
Em agosto de 2012, se ele-
geu vice-presidente da In-
ternacional Socialista.

O partido Ação Demo-
crática foi criado em 13 de 
setembro de 1914, tendo por 
base a social-democracia de 
centro-esquerda, sendo tam-
bém conhecido como Partido 
Branco, Partido do Povo e 
Partido Grande.

Oposição venezuelana elege 
novo presidente do Parlamento

APÓS 16 AnoS

Da Agência Estado

Da Agência Estado

Dinamarca e 
Suécia tentam 
conter entrada 
de imigrantes

Copenhagen, Dinamar-
ca (AE) - A Dinamarca intro-
duziu controle em sua fron-
teira com a Alemanha nessa 
segunda-feira, algumas ho-
ras depois que sua vizinha 
Suécia introduziu medidas 
para verificar documentos 
de todos os passageiros que 
viajam de trem, ferry boat e 
avião da Dinamarca para a 
Suécia com o intuito de con-
ter o fluxo de imigrantes.

O primeiro-ministro 
dinamarquês, Lars Loekke 
Rasmusssen, disse a jorna-
listas em Copenhagen que  
a partir de meio-dia de hoje 
(do horário local), a polícia 
iniciaria um controle maior 
dos viajantes que atraves-
sam a fronteira com a Ale-
manha.

“Iremos introduzir con-
troles fronteiriços tempo-
rários, mas de uma forma 
equilibrada”, disse Loekke 
Rasmussen.

 Esta foi a mais recente 
ação de um país da União 
Europeia de suspender o 
acordo de manter abertas as 
fronteiras internas depois 
que 1 milhão de imigrantes 
entraram no bloco em 2015.

Da Agência Estado

Gauhati, Índia (AE) - Um 
terremoto de magnitude 6,7 
atingiu uma região remota 
no Nordeste da Índia antes 
do amanhecer dessa segun-
da-feira, matando ao menos 
6 pessoas. Mais de 100 pes-
soas ficaram feridas e vários 
edifícios tiveram danos.

As mortes e os ferimen-
tos foram causados pela que-

da de destroços. Três pessoas 
morreram em Imphal, capi-
tal do Estado de Manipur, e 
as outras três morreram em 
outras partes do Estado, dis-
se o policial A.K. Jalajit.

O forte tremor causou 
grandes rachaduras em pa-
redes e uma parte de um 
edifício de um mercado po-
pular entrou em colapso na 
capital do estado. A área é 
delineada por pequenas ca-

sas. Há poucos prédios altos 
na região, mas um prédio re-
cém-construído de seis an-
dares desabou em Imphal, 
informou a polícia. Uma 
ponte também foi danifica-
da na periferia de Imphal, 
acrescentou a polícia.

O Departamento Me-
teorológico da Índia disse 
que o epicentro do terre-
moto foi em Tamenglong, 
uma região do estado de 

Manipur, com profundidade 
de 17 quilômetros não mui-
to longe da fronteira com 
Mianmar.

 Segundo o oficial de 
polícia L. Ragui, dezenas de 
casas foram danificadas em 
Tamenglong, mas nenhuma 
morte foi relatada até o mo-
mento no local. No entanto, 
quatro pessoas sofreram fe-
rimentos quando uma pare-
de desabou sobre elas. 

Terremoto deixa 6 mortos na Índia
MAGnITudE 6,7

Da Agência Estado

O terremoto deixou ainda mais de 100 pessoas feridas e causou destruição em vários edífícios na região Nordeste do país

FoTo: Worshon Ngashangva
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VôLEI DE PRAIA

Festa para melhores do ano
Evento acontece na 
próxima quinta-feira no 
Centro de Capacitação

Página 24

Com 9 quilos a menos, 
“Imperador” Adriano 
diz que volta a campo

Rússia sofre para 
vencer a Polônia

Chute em Ronda 
vence enquete

Campeão olímpico 
ganha rim de irmã

O Pré-Olímpico Europeu feminino de 
vôlei começou, em Ankara (TUR), com jogos 
equilibrados e quase uma grande zebra. Pelo 
Grupo B, a poderosa Rússia chegou a estar 
perdendo por 2 a 0, mas virou sobre a Polônia. 
A virada começou a ser construída com a troca 
de levantadora no terceiro set. Yuri Marichev 
trocou a titular Kosianenko pelo reserva 
Startseva. Ela corrigiu com maior precisão 
o péssimo passe russo. Kosheleva, com 16 
pontos, foi a maior pontuadora do time. Desta 
vez, Goncharova não veio logo a seguir. 

O ano de 2015 chegou ao fim e uma 
nova temporada do UfC já se iniciou. No 
entanto, uma pesquisa para saber qual foi 
o grande nocaute do último ano teve como 
primeira colocação o chute alto de Holly 
Holm sobre Ronda Rousey, no UfC 193, que 
foi realizado em um estádio de futebol em 
Melbourne (AUS). O evento contava com a 
sétima defesa de cinturão de Ronda, que ainda 
estava invicta na carreira. Porém, a desafiante 
foi soberana no duelo, se impondo do início ao 
fim e não deu chances à campeã.

Do ouro olímpico nos 110m com 
barreiras dos Jogos de Londres 2012 e recorde 
mundial ao diagnóstico de uma rara doença 
renal, em 2013, Aries Merritt foi do céu ao 
inferno. Sabia que poderia nunca mais correr, 
mas não se deixou levar pela depressão. 
Quatro dias depois de conquistar o bronze 
no Mundial de Pequim, na China, o americano 
renasceu ao receber o rim de sua irmã, La Toya 
Hubbard. A cirurgia de transplante foi um 
sucesso. Merritt agora se recupera e já treina 
para as Olimpíadas do Rio.

Curtas

Piauiense comemora 
40 título na carreira

 A piauiense Conceição de Maria Oliveira 
comemorou a conquista do quarto título do 
Ranking CBAt de Corredores, mesmo sem ter 
participado da tradicional São Silvestre no dia 
31 de dezembro. Com 27 pontos de vantagem 
após a disputa da Maratona da Bahia, no dia 
20 de dezembro, ela antecipou as férias e 
assistiu a prova paulistana pela Tv, em Campo 
Largo, no Piauí. A única adversária que poderia 
alcançá-la era a maranhense Maria Regina 
Santos Seguins, que precisava ser a brasileira 
mais bem colocada na São Silvestre. Ela optou 
também por não participar da prova.

Conceição, melhor do País

A Federação Paraibana 
de Voleibol, por meio do seu 
Departamento de Vôlei de 
Praia, programa uma grande 
festa para a próxima quinta-
feira, quando fará homena-
gens aos melhores do ano 
de 2015. A cerimônia será 
às 19h no Centro de Capaci-
tação de Professores (Ceca-
pro), localizada na Avenida 
Beira Rio, em João Pessoa.

Na ocasião, os atletas 
paraibanos que estiveram no 
ano passado no Campeonato 
Brasileiro, realizado em Sa-
quarema, no Rio de Janeiro, 
receberão uma homenagem 
especial. Haverá ainda entre-
gas de bolas e redes de vôlei 
para os responsáveis pelos 
centros de treinamentos es-
palhados por todo o Estado.

“Estamos ultimando os 
preparativos para esta gran-
de festa, que vai reunir a nata 
do voleibol paraibano. Afinal, 
podemos dizer que 2015 foi 
muito positivo para o vôlei de 
praia do nosso Estado, seja em 
âmbito local, nacional e inter-
nacional”, disse ontem Giovan-
ni Marques, do Departamento 
de Vôlei de Praia da Federação.

Segundo Giovanni, além 
dessas homenagens aos des-
taques da temporada pas-
sada, haverá também uma 
reunião com dirigentes e trei-
nadores visando o comando 
técnico das seleções de base 
da federação. “Com certeza 
será uma grande festa”, afir-
mou Giovanni Marques.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Os melhores

l Sub-15
Masculino – Pablo Barbosa e Leonardo Fechine
Feminino – Giovana Barbara

l Sub-17
Masculino – Renato Andrew e Rafael Andrew
Feminino – Giovana Barbara e Isabela Sena

l Sub-19
Masculino - Renato Andrew e Rafael Andrew

l Sub-21
Masculino – Kevin Fabel
Feminino – Lydia Mousinho e Rita Costa

l Master 35+
Masculino – Américo Wanderley e Glauber Felipe

l Master 45+
Masculino – Mário Germóglio

l Master 55+
Masculino – Zeno Assis e Edson Mayer
Dupla Mista – Rico Silva

Em 2015, o vôlei de 
praia paraibano teve 
um ano muito positivo, 
conforme a FPV

O time da EPCF/Guarabira teve um ano de glórias e para abrilhantar a temporada 2015, venceu amistoso em Duas Estradas durante fetas de enfaixamento

Abertas inscrições para seis campeonatos de futsal
A Federação Paraibana 

de Futsal, que tem à frente 
o presidente Bosco Crispim, 
abriu ontem as inscrições 
de equipes interessadas 
para os campeonatos Sub-
8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, 
Sub-17 feminina e Sub-20 
masculina. As mesmas po-
derão ser feitas até o pró-
ximo dia 28, na sede da en-
tidade, situada na Avenida 
Senador Ruy Carneiro, Edifí-
cio Holanda Center, 201, 1º 
andar, sala 102, Brisamar, 
em João Pessoa.

De acordo com o pre-
sidente Bosco Crispim, o 

Congresso Técnico com as 
equipes interessadas está 
programado para também 
no próximo dia 28, em uma 
das salas do Colégio Motiva 
Ambiental, situado à Rua Sil-
vino Lopes, nº 255, no bairro 
de Tambaú, na capital. Infor-
mações sobre as inscrições 
e outros assuntos referen-
tes às disputas, conforme o 
dirigente, também poderão 
ser obtidas através dos te-
lefones (83) 988054697 ou 
986323884. 

“Este ano, esses cam-
peonatos prometem muito, 
haja vista o grande interes-

se de diversos clubes que já 
tem procurado a federação, 
mesmo durante as festas 
de final de ano”, afirmou 
Bosco, acrescentando que 
“a participação de equipes 
deverá bater recordes refe-
rentes a anos anteriores”.

Boa temporada
A equipe da EPCF/

Guarabira terminou muito 
bem a temporada de 2015. 
O time guarabirense visi-
tou o campeão da cidade 
de Duas Estradas, no últi-
mo dia 30, para o jogo das 
faixas, e venceu por 5 a 3. 

Para o treinador Carlinhos 
Fraga, a temporada de 2016 
terá início amanhã, às 19h, 
quando a equipe se reapre-
senta no Ginásio do Colé-
gio Estadual (CEG), visan-
do a Taça Brasil Sub-20 e o 
Campeonato Paraibano nas 
categorias: Sub-12, Sub-13, 
Sub-14, Sub-15, Sub-17, 
Sub-20 e adulto. 

Cabo Branco
Após uma longa nego-

ciação envolvendo Bruno 
Leonardo e Sérgio Costa, 
que iniciou no final do mês 
de novembro, o atleta acer-

tou seu retorno ao Esporte 
Clube Cabo Branco. Bruno 
Leonardo, técnico do ECCB, 
confirmou o encerramento 
da negociação através de 
uma mensagem enviada 
ao site www.futsalpb.com 
“Comunicamos a torcida 
alvirrubra que o Caio está 
oficialmente contratado!”, 
escreveu o técnico Bruno 
Leonardo.

Caio foi campeão pa-
raibano escolar (Mirim), 
defendendo o Centro Edu-
cacional Santa Terezinha 
da cidade de Santa Rita. 
(ML).

TEMPORADA 2016

FOTOS: Divulgação



A última esperança para as 
Olimpíadas do Rio de Janeiro

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 5 de janeiro de 2016

Alguns atletas terão de 
conseguir ainda índices 
para disputar os Jogos

Modalidades

ATLETISMO

Entre os dias 17 e 20 de março, Portland, nos Estados 
Unidos, receberá o Mundial Indoor de Atletismo. A competi-
ção reunirá alguns nomes de peso do cenário internacional. 
Principal atleta do Brasil na modalidade, Fabiana Murer con-
firmou sua presença. Ela tem duas medalhas em edições an-
teriores do evento, com ouro em 2010 e bronze em 2008. No 
ano passado, ela foi vice-campeã mundial do salto com vara 
na disputa outdoor. Outro brasileiro que costuma ter suces-
so na disputa indoor, sendo bicampeão mundial do salto em 
distância, Mauro Vinicius da Silva, o Duda, está na expectati-
va de buscar índice para os Jogos Olímpicos.

No cenário internacional, vale ficar de olho nas seletivas 
americanas e jamaicanas da modalidade, que acontecem en-
tre junho e julho. No Brasil, junho será o mês de disputas lo-
cais como o Troféu Brasil, que podem marcar a última chance 
da garantia de índices.

GINÁSTICA ARTÍSTICA
Entre os dias 16 e 24 de abril será disputado o evento-

teste de ginástica para os Jogos Olímpicos de 2016. Além dos 
testes de estrutura previstos durante o torneio, a competi-
ção é a segunda chance de classificação tanto para equipes 
quanto individualmente. O time feminino de ginástica artís-
tica do Brasil é uma das equipes que buscarão essa vaga. 
O masculino, por sua vez, conseguiu confirmar presença no 
Mundial do ano passado. Ainda estão sem dono 114 vagas, 
sendo 40 delas destinadas às oito equipes que ainda se clas-
sificarão para o Rio 2016 (quatro times masculinos e quatro 
femininos). O evento-teste também receberá competições 
classificatórias de ginástica rítmica e de trampolim acrobá-
tico.

Na rítmica, oito conjuntos mais bem classificados ga-
rantem vaga direta em 2016. O 9º e o 10º só se classificam 
automaticamente caso o top 10 seja representado por pelo 
menos três continentes. Caso isso não ocorra, as vagas fi-
cam com os próximos países de melhor desempenho, que 
não sejam dos continentes já contemplados. Na de trampo-
lim, ainda estão sem dono 15 vagas do Rio 2016. 

NATAÇÃO
Um dos esportes com expectativa de medalhas para o 

Brasil, a natação terá sua segunda e última seletiva olímpica 
de 15 a 20 de abril. Depois do Brasileiro Open, realizado em 
dezembro, em Palhoça (SC), os atletas se reúnem desta vez 
no Rio de Janeiro, no Troféu Maria Lenk, evento-teste dos 
Jogos, que será disputado na piscina do Centro Aquático do 
Parque Olímpico.

Dentre os atletas brasileiros vale ficar de olho em Ren-
zo Agresta (sabre masculino), Nathalie Moelhausen (espada 

feminina), Guilherme Toldo, Guislan Perrier e Heitor Shimbo 
(florete masculino, que possuem boas chances de garantir a 
vaga olímpica através no ranking.

MARATONA
No dia 16 de abril será disputada uma das mais tradicio-

nais maratonas do mundo, a de Boston. Em sua 120ª edição, 
a corrida de rua costuma ser palco dos mais rápidos corre-
dores do mundo. Em 2015, a prova masculina foi vencida por 
Lelisa Desisa, etíope foi vice-campeão mundial em 2013. 

Atual vice-campeão do mundo, o também etíope Yeme-
ne Tsegay foi o segundo colocado nas ruas de Boston na 
última edição. A prova feminina também costuma ser forte.
No ano passado, a queniana Caroline Rotich, seguida pela 
etíope Mare Dibaba. Em 2013, um atentado terrorista matou 
três pessoas e feriu dezenas após bombas explodirem perto 
da linha de chegada da Maratona. 

JUDÔ
Atrás apenas das Olimpíadas e do Mundial em termos de 

importância no calendário do judô internacional, o Masters 
ganhará um peso extra em 2016: a competição será a última 
a contar pontos para o ranking que definirá os classificados 
para os Jogos de 2016. A edição deste ano será disputada de 
27 a 29 de maio em Guadalajara, no México.

O torneio conta apenas com os 16 melhores do mundo 
em cada categoria. Se fosse disputado hoje, o Brasil conta-
ria com 11 representantes: Felipe Kitadai e Eric Takabatake 
(-60kg), Victor Penalber (-81kg), Luciano Correa (-100kg), 
David Moura e Rafael Silva (+100kg). Sarah Menezes (-48kg), 
Erika Miranda (-52kg), Rafaela Silva (-57kg), Mayra Aguiar 
(-78kg), Rochele Nunes (+78kg). Vale lembrar que, como país-
sede, o Brasil tem garantidas vagas olímpicas em todas as 
14 categorias em 2016, independentemente da colocação de 
cada atleta no ranking.

TÊNIS
Entre os dias 16 de maio 5 de junho será disputado o 

tradicional e charmoso torneio de Roland Garros, em Paris. 
Em 2016, o Grand Slam ganha ainda mais força e expressão 
no cenário mundial. Será a chance final dos tenistas para 
somar pontos para o ranking mundial que define vagas dos 
Jogos Olímpicos do Rio. Na edição do ano passado, Stan 
Wawrinka surpreendeu o astro Novak Djokovic e levou o tí-
tulo. No feminino, Serena Williams manteve seu reinado. Nas 
duplas, o destaque foi brasileiro com o triunfo de Marcelo 
Melo ao lado do parceiro croata Ivan Dodig.

PENTATLO
O Mundial de Pentatlo será disputado de 22 a 29 de 

maio em Moscou, na Rússia. O Brasil segue com a medalhista 

olímpica Yane Marques como principal expoente. Se a clas-
sificação olímpica já está garantida, para a pernambucana a 
grande motivação é manter o alto padrão de resultados em 
competições importantes. 

Além do bronze em Londres 2012, Yane tem no currículo 
dois pódios em Mundiais (prata em 2013 e bronze em 2015) 
e outros dois em Super Final de Copa do Mundo (prata em 
2009 e bronze em 2012), eventos de maior destaque do ca-
lendário do pentatlo mundial.

BASQUETE
Ainda restam vagas para a disputa masculina do bas-

quete nos Jogos Olímpicos. Sobraram 15 seleções na briga 
pelas três vagas no pré-olímpico, entre os dias 5 e 10 de 
julho (ainda sem sede determinada).  Elas vão ser divididas 
em três grupos, onde apenas os vencedores garantem uma 
vaga para as Olimpíadas de 2016. Os países que ainda tentam 
as últimas vagas são: Sérvia, França, Grécia, Itália, Repúbli-
ca Tcheca, Angola, Tunísia, Senegal, Nova Zelândia,  Canadá, 
Porto Rico, México, Filipinas, Irã e Japão.

A competição feminina acontece entre 13 a 19 de junho. 
Serão 12 seleções (França, Espanha, Belarus, Turquia, Cuba, 
Argentina, Venezuela, Camarões, Nigéria, China, Coreia do Sul 
e Nova Zelândia) brigando pelas últimas cinco vagas. As equi-
pes vão ser divididas em quatro grupos de três equipes. As 
duas primeiras de cada grupo se classificam para as quartas 
de final. Os vencedores do duelo das quartas de final se 
garantem nas Olimpíadas de 2016. As quatro seleções perde-
doras ainda vão disputar a última vaga olímpica. 

VÔLEI
A Liga Mundial será o último grande teste do vôlei mas-

culino antes dos Jogos. Assim como em 2012, a competição 
será disputada de 16 de junho a 16 de julho em formato de 
Grand Prix, sem todos os times jogarem em casa. O Brasil 
terá a sorte de estrear diante de sua torcida, enfrentando 
Irã, Argentina e Estados no Maracanãzinho, palco olímpico no 
Rio de Janeiro.

A competição contará com 36 times, quatro a mais do 
que no ano passado, e terá três estreantes: Taipei, Catar e 
Eslovênia. Além de jogar em casa, o Brasil viajará à Sérvia e à 
França ainda na fase classificatória. Nesta etapa enfrentará 
Sérvia, novamente o Irã, Bulgária, França, Bélgica e Polônia. A 
fase final será disputada na Polônia.

Maior vencedor da competição com nove títulos, o Bra-
sil vai em busca do decacampeonato e do fim de um jejum 
incômodo. O último troféu da equipe comandada por Bernar-
dinho no torneio foi conquistado em 2010. No ano passado, 
a seleção se despediu na quinta colocação, ao lado da Itália. 
A França sagrou-se campeã pela primeira vez, com Sérvia e 
EUA no pódio.

Todos os holofotes es-
tarão voltados para o Rio de 
Janeiro em agosto. Mas antes 
de as Olimpíadas começa-
rem, uma série de competi-
ções ao redor do planeta vai 
mobilizar a elite do esporte 
mundial. Sejam pré-olímpi-
cos, seletivas mundiais ou 
torneios preparatórios, al-
gumas delas prometem dis-
putas acirradas pelas vagas 
e momentos inesquecíveis. 
Dez eventos do calendário 
brasileiro e internacional 
merecem uma atenção espe-
cial neste ano. César Cielo ainda não possui índice para os 50 metros livres e tentará obtê-lo no Troféu Maria Lenk. Já Fabiana Murer está garantida nos Jogos do Rio de Janeiro 

Lelisa Desisa, etíope 
vencedor da Maratona de 
Boston, terá última chance 
para conseguir o índice

Yane Marques é uma das 
esperanças de medalha para o 
Brasil, no pentatlo moderno
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Classificação à próxima 
fase será decidida amanhã 
contra o líder Joinville

OReal Madrid oficializou ontem o que já era esperado por 
muitos torcedores: a demissão de Rafa Benítez. O clube 
confirmou através de um anúncio do presidente Florentino 

Pérez que o espanhol deixa de imediato o cargo de técnico, agora 
por conta de Zinedine Zidane, também presente no Santiago 
Bernabéu. Ídolo nos tempos de jogador, o francês era o treinador 
do Real Castilla (o time B) e agora tem a missão de resgatar a auto-
estima da equipe, abalada pelos maus resultados na temporada.
“Em primeiro lugar, quero agradecer ao clube, ao presidente 
pela oportunidade de treinar esse time. Temos o melhor clube 

do mundo, a melhor torcida do mundo, e o que vou tentar fazer 
é o melhor possível para que esse time ganhe algo no fim da 
temporada. A única coisa que posso dizer é que farei o melhor 
possível e acho que vai sair tudo bem. O importante é estar 
com o time e trabalhar. Muito obrigado a todos, é um dia muito 
importante para mim. Estou um pouco emocionado, mais do que 
quando assinei contrato quando jogador, mas é normal. Agora 
será outra coisa. Colocarei todo o coração que tenho neste clube - 
disse Zizou, aplaudido pelos dirigentes e família que estavam na 
sala dentro do estádio.

Zidane, técnico do Real Madrid

 O técnico Francisco Diá 
avaliou de forma positiva a vi-
tória do Campinense sobre o 
selecionado de Serra Redon-
da (1 a 0), realizado no último 
sábado, no Estádio Renatão. 
De acordo com o profissional, 
o mais importante foi obser-
var praticamente todo o elen-
co em atividades e começar a 
traçar o esquema tático que 
será colocado em prática nes-
ta temporada. A Raposa dis-
putará o Estadual, Nordestão 
e a Copa do Brasil. 

“O placar é o que menos 
nos interessa, onde o foco é 
verificar a movimentação dos 
jogadores. Foi interessante e 

importante para um início da 
pré-temporada”, observou.

    No jogo-treino o técni-
co rubro-negro utilizou os 22 
jogadores, com mudanças no 
decorrer do jogo. Ele colocou 
em campo a equipe que vem 
treinando na pré-tempora-
da: Gledson, Paulinho, Tiago 
Sala, Joécio e Ronael; Negre-
ti, Magno, Roger Gaúcho e 
Chapinha; Adalgiso Pitbull e 
Rodrigão. “Quero que todos 
participem para que possam 
estar em forma nos jogos 
que teremos na temporada. 
Quem vai garantir vaga na 
equipe é quem estiver me-
lhor”, frisou. 

    O próximo amistoso 
da Raposa será no próximo 
dia 16, diante do América-RN, 
no Estádio Amigão. Para o co-
mandante raposeiro um “tes-
te de fogo’ para um time que 
vai em busca do bicampeo-
nato paraibano. “Pegar um 
adversário de qualidade do 
futebol nordestino é sempre 
interessante para observar 
melhor o elenco. Vamos pre-
para a equipe para tentar ou-
tra vitória e dar mais motiva-
ção ao grupo”, frisou. A estreia 
do Campinense no Estadual 
acontecerá no dia 30, contra 
o Centro Sportivo Paraibano 
(CSP), no Estádio Almeidão.

Francisco Diá elogia Raposa na 
vitória de 1 a 1 com Serra Redonda

OBSERVAÇÃO

 Além dos jogadores ex-
perientes que estão chegando, 
o Botafogo vem investindo nas 
gratas revelações do futebol 
nacional. O  lateral direito, Ro-
berth, de 20 anos, e o atacante 
Jorge Eduardo, de 21, são pro-
vas que a juventude terá vez na 
Maravilha do Contorno. O late-
ral estava nas categorias de base 
do Avaí, em 2014, chegando a fa-
zer parte do Flamengo-RJ, O ata-
cante é  campeão da Copa São 
Paulo de Juniores/ 2014 pelo 
Santos-SP e estava defenden-
do o Grêmio Osasco Audax-SP. 
Duas peças que fazem parte do 
grupo que treina para as dispu-
tas do Campeonato Paraibano, 

Nordestão, Copa do Brasil e Sé-
rie C do Brasileirão.

Para o presidente do clu-
be, Guilherme Novinho, são 
atletas que podem despontar 
na temporada como revelações 
da temporada e chegam com 
boas referências para se juntar 
aos demais atletas que estão na 
pré-temporada. 

“Iremos dar um crédito de 
confiança a esta juventude que 
vem despontando com pos-
sibilidade de serem as gratas 
surpresas da equipe nas com-
petições. Vamos torcer pelo 
sucesso da dupla e dos demais 
que fazem parte do elenco”, 
disse. Com a chegada de Mag-

no Alves e Plínio (zagueiros) 
Zeca e Jeferson Recife (laterais 
esquerdos), Ailton (meia) e 
Daniel Cruz (atacante), o Belo 
deve fazer uma parada para ob-
servar o grupo.

De acordo com o treinador 
Itamar Shuller, com a chegada 
dos atletas, a ordem é colocar 
todos no mesmo nível para 
começar os preparativos para 
os três amistosos antes da es-
treia no Estadual. O time terá 
o Náutico-PE no próximo dia 
16, no Almeidão, o ABC-RN, no 
dia 19, no Frasqueirão, além da 
partida de volta contra o Tim-
bu, marcado para o dia 23, na 
Arena Pernambuco. 

Botafogo dará oportunidade a atletas 
revelados em grandes clubes do País

OPORTUNIDADE

Uma semana de prepara-
ção para o Treze, que enfren-
tará o América de Natal-RN, 
no próximo sábado, no Estádio 
Presidente Vargas, no primeiro 
teste da equipe para a estreia no 
Estadual. O time terá pela fren-
te o Santa Cruz de Santa Rita, no 
dia 30 deste mês, no Teixeirão. 
Com o primeiro coletivo mar-
cado para amanhã, o treinador 
Marcelo Vilar começa a montar 
a base que vai encarar o time 

potiguar. Nos treinos da sema-
na o ex-comandante do Bota-
fogo vem utilizando a seguinte 
formação: Márcio Greyck, Glau-
binho, Mário Larramendi, Éver-
ton Moura e Altemar; Elizeu, 
Elanardo ( Índio Oliveira), An-
dré Lima e Júnior Xuxa; Thiago 
Furlan e Lúcio Curió.

Um time que vem agra-
dando o comandante trezeano 
que aposta na forte marcação 
e criatividade de uma equipe 

experiente e jovem que vai em 
busca do título estadual deste 
ano. Segundo ele, um jogo im-
portante contra uma equipe ca-
pacitada e qualificada da região 
que está em preparativos para 
a temporada. “Será bom para 
as duas partes que estão em 
preparativos para os Estaduais. 
Espero fazer observações e co-
meçar a definir o time para a 
estreia no Estadual”, comentou 
Vilar.

Treze treina firme para amistoso 
contra o América-RN em Campina

PREPARAÇÃO

Galo da Borborema não relaxa nos treinos e primeiro amistoso será sábado no Presidente Vargas

Com o campo molhado, devido às chuvas que caem em São Paulo, time paraibano não conseguiu passar pelo Ceará e agora decisão da segunda vaga será amanhã

O Centro Sportivo Parai-
bano (CSP) perdeu ontem, 
para o Ceará, por 2 a 1, no Es-
tádio Palmeirinha, na cidade 
de Porto Ferreira, no interior 
paulista, pela segunda roda-
da do Grupo 11 da Copa São 
Paulo de Juniores/2106. Os 
gols da partida foram marca-
dos por Ronaldo e Franklin 
para os cearenses, descon-
tando Artur para o time pa-
raibano. Com um gramado 
alagado com as fortes chuvas 
caídas no interior paulista, 
o Tigre obteve a a primeira 
derrota na Copinha. Na es-
treia, venceu o Guaratingue-
tá (3 a 1), no último sábado, 
no mesmo local.

Na partida preliminar 
o Joinville-SC derrotou o 
Guaratinguetá-SP (3 a 1), 
obtendo a segunda vitória 
na competição, assumindo 
a liderança do Grupo 8, com 
seis pontos. O CSP soma três 
e terá que vencer o Joinvi-
le-SC - última rodada classi-
ficatória - amanhã, às 13h, 
no Palmeirinha, no interior 
paulista. Apesar da derrota 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

o time foi guerreiro e até ten-
tou o empate. Após começar 
perdendo o Tigre chegou ao 
empate, mas bobeou e aca-
bou levando o segundo gol do 
adversário.

O treinador Gérson Junior 
ainda fez algumas mudanças 
no time para dar um maior po-

der de ataque, mas não foi su-
ficiente para evitar a derrota. 
O comandante do Azulão está 
confiante que pode conseguir 
manter o time na Copinha, 
mesmo reconhecendo a quali-
dade do líder do grupo que vem 
embalado e buscando a tercei-
ra vitória consecutiva. Segundo 

ele, nada de jogar na retranca, 
mas terá precaução e atacará 
o adversário em busca dos três 
pontos. “Iremos atrás dos nos-
sos objetivos e quem deseja ga-
nhar tem que jogar pra frente. 
Claro que teremos precauções, 
mas quero um time ofensivo 
para vencer”, observou.

Sobre a derrota o co-
mandante do Azulão ressal-
tou que o grupo pecou em 
alguns setores, deixando o 
Ceará muito a vontade para 
chegar ao gol. Ele frisou que 
o momento é de descansar 
e conversar com os jogado-
res em busca de conseguir a 

reabilitação e consequente-
mente a classificação para a 
outra fase. “Temos que olhar 
para frente e corrigir os erros 
que cometemos. Passo para 
os atletas que o passado não 
existe e que temos condições 
de obter o objetivo”, comen-
tou Gerson.

FOTOS: Divulgação
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Tricolor ganha também 
na contenção de 
despesa para 2016

Saída de estrelas reduz idade no SP
REJUVENESCIMENTO

Curtas

Espanyol nega 
racismo a Neymar

Clubes discutem 
cotas no Uruguai

Douglas Costa é o 
melhor da Alemanha

Luxemburgo quer 
Pato na China

LUto NA sELEção DA CostA Do mArfim

Apesar da denúncia de um ex-
dirigente do Barcelona e do flagrante da 
emissora de TV “La Sexta”, que gravou o 
momento em que torcedores locais gritam 
“uh, uh, uh” para Neymar na partida do 
Espanyol contra o Barça, o presidente do 
clube, Joan Collet, nega que o brasileiro tenha 
sido vítima de insultos racistas. 

Os clubes que disputam a 
próxima edição da Copa Libertadores 
vão se reunir na seguda-feira, dia 11, 
em Montevidéu, para falar de dinheiro. 
Como acontece desde sempre, os times 
têm reclamado do baixo valor das cotas 
de televisão e premiação do principal 
torneio interclubes do continente.

A equipe do Tianjin Quanjian, 
que é treinada pelo brasileiro Vanderley 
Luxemburgo, da Segunda Divisão chinesa 
sonha com Alexandre Pato, mas vê um 
destaque do Santos como alvo mais possível: 
o meia atacante Geuvânio. O jogador que 
pertence ao Corinthians é o grande desejo do 
presidente do time, Shu Yuhui , dono de uma 
marca de remédios fitoterápicos e de uma rede 
de 28 hospitais de combate ao câncer.

A busca de três semanas ao desaparecido Steve Gohouri, ex-zagueiro da seleção da Costa do Marfim, de 34 anos, terminou 
de forma trágica no último sábado. Seu corpo foi achado boiando nas margens do Rio Reno, perto de Krefeld, cidade na 
região de Düsseldorf, a Oeste na Alemanha. De acordo com informações da polícia germânica, ele tinha envolvimento com 

drogas e dívidas com traficantes. A outra hipótese é que tenha se suicidado por uma recente desilusão amorosa. Gohouri estava 
desaparecido desde o dia 11 de dezembro. Tinha sido visto pela última vez depois da festa de Natal do TSV Steinbach, time da 
Quarta Divisão da Alemanha que tinha acertado sua contratação no início do mês. O jogador disse que ia a Paris encontrar a 
família, mas sumiu. Desde então, a única pista era o telefone celular encontrado em sua casa, em Düsseldorf.

O brasileiro Douglas Costa foi eleito 
o melhor jogador do primeiro turno do 
Campeonato Alemão pelos próprios jogadores, 
em escolha promovida pela conceituada 
revista “Kicker”. O meia do Bayern de Munique 
recebeu 30,3% dos votos, superando 
Pierre-Emerick Aubameyang, do Bayern de 
Munique (23%), e o alemão Thomas Müller, 
seu companheiro de equipe (14,8%). Ao todo, 
244 atletas participaram da escolha.

Barça reforçado 
com turan e Vidal

O Barcelona ganhou o reforço de 
dois velhos conhecidos ontem. Chegou 
ao fim a punição que impedia o clube 
de inscrever novos jogadores e, dessa 
forma, o meia turco Arda Turan e o lateral 
direito Aleix Vidal, contratados há seis 
meses, enfim poderão reforçar o Barça. 
Além desses, o “Mundo Deportivo” 
informou que a diretoria aproveitou para 
inscrever o meia Robert, emprestado 
pelo Fluminense, e outros 73 jogadores, 
grande parte da base. O sul-coreano 
Seungwoo Lee, pivô da punição, só 
poderá ser inscrito amanhã, quando 
completa 18 anos. Arda Turan e Aleix 
Vidal, aliás, apareceram com os números 
que usarão ao longo da temporada. O 
turco ganhou a camisa 7, que pertencia 
a Pedro até o espanhol se mudar para o 
Chelsea em agosto. Já o lateral direito 
ficará com a 22, que estava com Daniel 
Alves até o brasileiro assumir a 6 com a 
saída de Xavi.

Thiago Silva diz 
que ex-jogadores 
da seleção falam 
muita besteira

Thiago Silva não é convo-
cado por Dunga desde a Copa 
América, mas o ex-capitão da 
Seleção Brasileira segue defen-
dendo a equipe. Em entrevista 
ao site Omnisport, o zagueiro 
do Paris-Saint Germain recla-
mou das críticas que o Brasil 
recebe, em especial de ex-atle-
tas, e destacou a qualidade dos 
jogadores brasileiros.

“Eu acho que os ex-joga-
dores falam muita besteira. 
Eles passaram por aqui e sa-
bem que não é uma situação 
fácil. Mas você precisa mais do 
que apenas qualidade porque 
o futebol evoluiu. As críticas 
não pararam com o tempo, 
como algumas pessoas disse-
ram, e às vezes é desagradável 
assistir à televisão e ver um 
antigo companheiro dizendo 
coisas ruins sobre colegas que 
ainda estão jogando”, afirmou 
o defensor.

Apesar de considerar as 
críticas injustas, o zagueiro re-
conheceu que a seleção precisa 
melhorar e ser mais criativa. 
“Isso nos deixa bem triste, mas, 
para mim, o futebol brasileiro 
não está ficando para trás. Cla-
ro que precisamos evoluir um 
pouco, especialmente nosso 
estilo de jogo sendo mais criati-
vo, porque acho que perdemos 
isso. Acho que perdemos um 
pouco de confiança, mas o fu-
tebol brasileiro é sempre bem 
visto, especialmente aqui na 
Europa”, afirmou.

Para Thiago Silva, a pro-
va de que a Seleção Brasileira 
ainda tem muita qualidade à 
disposição é o bom momento 
dos brasileiros em grandes ti-
mes europeus, como Douglas 
Costa no Bayern de Munique.

“Acho que no Brasil temos 
essa autocrítica muito forte, e 
aqui na Europa as pessoas fa-
lam muito bem, especialmente 
dos jogadores que jogam aqui 
- como Douglas Costa, que 
chegou ao Bayern de Munique 
e está tendo uma temporada 
extraordinária. Isso mostra a 
qualidade que temos e talvez 
nós não vejamos com bons 
olhos, mas temos grandes jo-
gadores que podem teorica-
mente fazer a seleção ainda 
mais forte”, finalizou.

Rogério Ceni, Alexandre Pato e Luís Fabiano já não integram mais o elenco do São Paulo, que ganhou mais fôlego na idade dos atletas

O São Paulo perdeu três 
de suas grandes estrelas no 
fim de 2015 e, com isso, mu-
dou o perfil do seu time para 
2016. Com as saídas de Ro-
gério Ceni, Alexandre Pato e 
Luís Fabiano, o clube rejuve-
nesceu a equipe e enxugou a 
folha de pagamentos.

No fim de 2015, a mé-
dia de idade da equipe base 
do São Paulo era 28,2 anos. 
Com as saídas apenas desses 
três atletas, a média já caiu 
para 25,9 anos.

Ainda é cedo para falar 
em time titular, já que a di-
retoria ainda não anunciou 
contratações e o técnico Ed-
gardo Bauza sequer come-
çou a trabalhar com o grupo. 
Mas, atualmente, a tendên-
cia é que as principais mu-
danças sejam as entradas de 
Denis no gol, Centurión na 
posição de Pato e Alan Kar-
dec sendo o substituto de 
Luís Fabiano.

Ainda que aconteçam 
outras alterações, como a 
escalação de Renan Ribeiro 
no lugar de Denis ou Rogé-
rio na vaga Pato, a média de 

Mais magro e treinando de forma avulsa, “Imperador” já busca contrato para temporada

idade permanece mais baixa 
do que o ano passado.

O que pode alterar este 
panorama e amadurecer o 
time é a chegada de Diego 
Lugano, que está prestes a 
ser anunciado pelo clube. O 
zagueiro uruguaio tem 35 
anos e provavelmente ocu-
paria o lugar que em 2015 

foi do jovem Lucão, de ape-
nas 19 anos. Assim, a média 
subiria para 27,3 anos.

Um dos principais mo-
tivos para a contratação de 
Lugano, além da identifica-
ção com o clube, é justamen-
te a sua experiência e matu-
ridade como jogador. Uma 
outra mudança com a saída 

das estrelas é a contenção 
de gastos. O São Paulo vive 
um momento financeira-
mente complicado e, se não 
fizer grandes contratações, 
vai conseguir enxugar a fo-
lha de pagamentos.

Os três juntos tinham 
rendimentos que estavam 
entre os mais altos do clu-

be. Rogério Ceni ganhava R$ 
700 mil por mês, enquanto 
Luís Fabiano recebia cerca 
de R$ 550 mil por mês. O 
São Paulo ainda desembol-
sava R$ 400 mil mensais por 
Pato. Ou seja, sem os três 
jogadores, o clube passará a 
economizar R$ 1,65 milhão 
por mês.

Adriano projeta retorno aos gramados brasileiros
Este ano pode ser o ano em 

que Adriano voltará a pisar nos 
gramados. Sem clube desde o 
rompimento do vínculo com o 
Atlético-PR, em 2014, o atacante 
voltou a treinar e, mais magro, 
já cogita até voltar a jogar pro-
fissionalmente. Em 2015, após 
fracasso nas negociações para 
jogar no futebol francês, ele ha-
via desistido de jogar profissio-
nalmente. 

A “pré-temporada” voluntá-
ria do atleta começou em mea-
dos de novembro. E já surtiu efei-
to. Foram nove quilos a menos a 
partir de um treino iniciado de 
forma espontânea, em casa. Além 
de exercícios aeróbicos, o joga-
dor tem feito musculação. Não 
há ainda, no entanto, nenhum 
acompanhamento profissional. 
A mudança nos hábitos tem sido 
vista como um recado para o 
mercado de que está aberto para 
negociações.

Fontes ligadas ao jogador 
afirmam que ele manifestou a 
vontade de voltar a jogar em se-
tembro deste ano. Oficialmente, 
Adriano nunca esteve aposenta-
do. O problema, porém, é que ele 
sempre se mostrou reticente em 
se mudar para mercados emer-
gentes do futebol, como a China 
e a Índia. 

Em janeiro de 2015, Adriano 
chegou a ser anunciado como re-
forço do Le Havre, time da Tercei-
ra Divisão da França. Neste ano, 
chegou-se a cogitar um acerto de 
Adriano com o Goa, time da liga 
indiana comandado pelo Zico. 
Os dois chegaram a conversar, 
mas não entraram num acordo. 
Recentemente, um encontro por 
acaso de Adriano com Muricy 
Ramalho num hotel na Barra, na 
Zona Oeste do Rio, fez ressurgir 
rumores do atleta no Flamengo. 
Não há, porém, nenhum interes-
se do clube no jogador. 

NOVE QUILOS A MENOS

FotoS: Divulgação



CPF/CNPJ....: 021492534-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072785
Responsavel.: JOSE DA CRUZ DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 013485742-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            465,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076028
Responsavel.: JOSE DA CRUZ DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 013485742-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            800,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076046
Responsavel.: JOSE DA CRUZ DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 013485742-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.370,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076055
Responsavel.: JOSINALVA DE OLIVEIRA SOUZA FELIX
CPF/CNPJ....: 954093604-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.291,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074635
Responsavel.: LACERDA UTILIDADES E COMERCIO 
LTDA
CPF/CNPJ....: 010158107/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            874,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076048
Responsavel.: LEANDRO DUARTE GUEDES
CPF/CNPJ....: 055033634-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            361,87
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076020
Responsavel.: LIMGERAL EMPRESA DE LIMPEZAS 
EM GER
CPF/CNPJ....: 011901543/0001-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.072,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 073316
Responsavel.: LUCIANO GOUVEIA DANTAS
CPF/CNPJ....: 603264414-68
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             70,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076359
Responsavel.: MARIA CRISTINA DA M FRANCA
CPF/CNPJ....: 906928964-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             64,15
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075095
Responsavel.: MEMORIAL SANTA LUZIA
CPF/CNPJ....: 004408673/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.000,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074341
Responsavel.: MOACIR JOSE RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 095255215-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            408,23
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073967
Responsavel.: OZNI PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 143691174-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            200,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074312
Responsavel.: P&B COMERCIO VAREJISTA DE COMP
CPF/CNPJ....: 020590404/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            364,40
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073963
Responsavel.: ROSICLEIDE DOS SANTOS BRITO SILVA
CPF/CNPJ....: 031133314-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            873,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073851
Responsavel.: SIMONE CHRISTINA COX CAMINHA 
DE SOU
CPF/CNPJ....: 023099550/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         10.600,75
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074526
Responsavel.: T&T TRANSPORTADORA
CPF/CNPJ....: 011802384/0001-82
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            800,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075083
Responsavel.: UNITRUCK COM. VAREJISTA DE 
PCS E AC
CPF/CNPJ....: 021988874/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072519
Responsavel.: VANDICLEIDE BARBOSA RAMOS
CPF/CNPJ....: 021910654-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            331,41
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072858
Responsavel.: VESTE JOIAS LONDRES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009603150/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             90,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075482
Responsavel.: WAGNER SANTOS ARNAUD
CPF/CNPJ....: 819382684-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.000,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072583
Responsavel.: WELLINGTON JARDEL RIBEIRO DE 
OLIVEI
CPF/CNPJ....: 300303578-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076068
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  05/01/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ADEVALDO MARTINS DE OLIVEIRA M
CPF/CNPJ....: 004078025/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            408,42
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073968
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA -
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            965,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074871
Responsavel.: AMANDA KAROLINE LIMA DOMINGOS
CPF/CNPJ....: 010774422/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.498,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076317
Responsavel.: ANA CRISTINA ROCHA BARROS
CPF/CNPJ....: 048568764-06
Titulo......: CHEQUE           R$          2.060,00
Apresentante: JOSE VIEIRA
Protocolo...: 2015 - 074032
Responsavel.: CABO VERDE CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 013071546/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            144,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076038
Responsavel.: CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANT.
CPF/CNPJ....: 005230239/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             90,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076397
Responsavel.: CLEBER LUCIANO ASSUNCAO 
FERREIRA
CPF/CNPJ....: 049270236-56
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         10.409,60
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 073403
Responsavel.: COND PANCETTI
CPF/CNPJ....: 005727447/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            966,77
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075126
Responsavel.: CONTRATE SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 010774803/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.679,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075667
Responsavel.: CONTRATE SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 010774803/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.476,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075714
Responsavel.: CONTRATE SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 010774803/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         11.475,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075722
Responsavel.: EDUARDO HENRIQUE LOPES CARNEI
CPF/CNPJ....: 917459424-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            335,93
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075087
Responsavel.: ELIANE ARRUDA GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 600853804-82
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            175,96
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHA 
DE PROC
Protocolo...: 2015 - 074765
Responsavel.: FAGNER DIAS FIGUEIREDO - ME
CPF/CNPJ....: 011707798/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.427,25
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074698
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA
CPF/CNPJ....: 016938548/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             73,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075480
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA EIRELI
CPF/CNPJ....: 016938548/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            116,24
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075488
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA EIRELI
CPF/CNPJ....: 016938548/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            137,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075491
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA- EIRELI
CPF/CNPJ....: 016938548/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            305,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075527
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP
CPF/CNPJ....: 016938548/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            873,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075612
Responsavel.: GRAMADO BRASIL DO VALE
CPF/CNPJ....: 017273851/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.532,16
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075352
Responsavel.: HEVERTON DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ....: 020544500/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.231,20
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073769
Responsavel.: JACIDONE GOMES RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 008779914/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.389,26
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073861
Responsavel.: JACIDONE GOMES RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 008779914/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.557,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073872
Responsavel.: JOELMAR MARQUES BARBOSA

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

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.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 22.01.2016 às 08h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localiza-
da à Rua Solon de Lucena, 26, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS DE N.° 01.2016, destinada a Contratação de empresa prestação de serviços de mão 
de obra para pavimentação em Paralelepípedos de diversas ruas do Município, tanto zonas rural e 
urbana. Recursos Próprios. Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos 
e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, 
no horário compreendido entre 14h00min e 18h00min.

Guarabira - PB, 04 de Janeiro de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Presidente da Comissão
  

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

INSTRUMENTO: Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 00050/2015.
PARTES: Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos/PB e MAGNO HEBREUS BELCHIOR 

PIRES - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa especializada para realização de Concurso 

Público para provimento de vagas no município de Brejo dos Santos/PB.
OBJETO DO ADITIVO: A vigência do Contrato original que era de 14/09/2015 a 13/12/2015, 

será aditivada em 90 dias, ou seja, passa - por força desse aditivo - ficar vigente até 12/03/2016, 
a partir de sua publicação.

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57 da Lei 8.666/93.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

 AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços remanescentes de obra de reforma 

da Praça João Vital no município de Aparecida. Data e Local, às 09:00 horas do dia 20/01/2016, na 
sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169, 1° Andar - Centro - Aparecida - PB. O 
edital está disponível no endereço eletrônico: http://www.aparecida.pb.gov.br/

Aparecida - PB, 04 de Janeiro de 2016.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 16:00 horas do dia 18 de 
Janeiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
parcelada de combustíveis diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de 
Cuité de Mamanguape. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00005/2013. Informações: no horário das 14:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 9174-2062.
Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 16 de Janeiro de 2016
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 15:00 horas do dia 18 de 
Janeiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
parcelada de combustíveis diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00005/2013. Informações: 
no horário das 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 9174-2062.
Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 16 de Janeiro de 2016
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

AVISO DE REVOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 073/2015
OBJETO:AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS E BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
A Prefeita Municipal de Cuité, através de despacho exarado nos autos do Processo Administrativo 

nº 097/2015, opta pela revogação doPregão Presencial nº 073/2015, fundamentado pelo art. 49 da 
Lei nº 8.666/93, por razões de interesse público e pelos fatos expostos no processo. Informações 
de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 83-3372-2246 ou na sede da CPL sito a Rua 15 de 
novembro, 159, centro, nesta cidade.

Cuité - PB, 29 de dezembro de 2015.
EUDA FABIANA DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO

Prefeita de Cuité

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016
OBJETO: Execução de serviço de construção de melhorias sanitárias domiciliares no município. 

Data e Local, às 09:00 horas do dia 25/01/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes 
de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 04 de Janeiro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento parcelado de combustíveis e lubrificantes, 

destinado a manutenção da frota de veículos do município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 
15/01/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino 
Batista - PB.

                Bernardino Batista - PB, 04 de Janeiro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

CAAPORÃ GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO 054/2015

ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2015
PL N° 054//2015

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Objeto:  AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARASUPRIR AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ.
Fundamentação Legal:   Art. 8º, do Decreto Federal n° 3.931/2001 e subsidiariamente pela Lei 

Federal Nº. 8.666/93.
Solicitação:    Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
Partes Contratantes:     Prefeitura Municipal de Caaporã e Disk Drago Comércio Ltda – ME  

inscrita no CNPJ sob o nº 01.908.026/0001-03, com o valor estimado de R$ 213.012,20 (Duzentos 
e treze mil, doze reais e vinte centavos)

Vigência:   Final do exercício financeiro de 2015 (31/12/2015), podendo ser prorrogado de acordo 
com a legislação vigente. 

Dotação Orçamentária: 02101 – Fundo Municipal de Saúde
02101.10.301.1012.2073 – Manut. Dos Serv. De Atenção Básica a Saúde - PAB
33.90.30.0000 – Material de Consumo
02101.10.301.1012.2132 – Manut. Das atividades dos PACS
33.90.30.0000 – Material de Consumo
02101.10.301.1013.2077 – Manut. Das At. De Saúde Bucal
33.90.30.0000 – Material de Consumo
02101.10.301.1016.2091 – Manut. Da Farmácia Básica
33.90.30.0000 – Material de Consumo
02101.10.302.1012.2931 – Manut. Das Ativid. Do Samu
33.90.30.0000 – Material de Consumo
02101.10.302.1014.2088 – Manut. Do Laboratório de Análise Clinica
33.90.30.0000 – Material de Consumo
02101.10.302.1014.2174 – Manut. Das Ativ. De MAC Hospitalar e Ambulatorial
33.90.30.0000 – Material de Consumo
02101.10.302.1014.2934 – Manut. Das atividades do CEO
33.90.30.0000 – Material de Consumo
02101.10.302.1014.2935 – Manut. Das Ativ. Do CAPS
33.90.30.0000 – Material de Consumo
02101.10.303.1014.2084 – Manut. Das Ativ. Dos Prog. Especiais de Saúde.
33.90.30.0000 – Material de Consumo

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 10/2015

O MUNICÍPIO DE PATOS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria nº 985/2015, de 29 de dezembro de 2015, torna público, para conhecimento de todos os 
interessados, que no dia 04 de janeiro de 2016, não houve apresentação da habilitação e propostas 
no processo licitatório em epígrafe, sendo assim declarada DESERTA.

Patos/PB, 04 de janeiro de 2016.
Meryelle D´Medeiros Batista

Presidente da CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI EXTRATO DE CONTRATOS PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00026/2015
OBJETO: Serviços de Locação, Montagem e Desmontagem da Infra Estrutura - Festa de 

Reis/2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI (RECURSOS ORDINÁRIOS) 
- 20.600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 13.392.0008.2020 - ELEMENTO DE 
DESPESA: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi 
e: CT Nº 00072/2015 - 31.12.15 - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME - R$ 10.880,00 CT 
Nº 00073/2015 - 31.12.15 - ARTHUR ANDRADE LIMA - EPP - R$ 8.650,00 CT Nº 00074/2015 - 
31.12.15 - BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS - R$ 7.586,00 CT Nº 00075/2015 - 31.12.15 
- W.R PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME - R$ 10.890,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento parcelado de combustíveis, destinado a 

manutenção da frota de veículos do município de São Domingos. Data e Local, às 08:30 horas do 
dia 18/01/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 04 de Janeiro de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 024/2013 PREGÃO PRE-
SENCIAL N.° 015/2013.

PARTES: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB E PUBLIC SOFTWARE INFORMÁ-
TICA LTDDA.

OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE 
SISTEMAS INFORMATIZADO PARA UTILIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS 
MUNICIPAIS.

FUDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 65 I, - LEI N.° 8.666/93, E ALTERAÇÕES.
PRAZO CONTRATUAL: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. SIGNATÁRIOS: IRACEMA NELÍS 

DE ARAÚJO DANTAS E PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDDA.
São José do Sabugí/PB, 31 de Dezembro de 2015.

IRACEMA NELÍS DE ARAÚJO DANTAS
PREFEITA CONSTITUCIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 024/2013 PREGÃO PRE-

SENCIAL N.° 017/2013.
PARTES: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB E FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

CONSTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS COM ESPECIALIZAÇÃO NOS SEGUINTES 
SISTEMAS: SICONV, SIGPC, SIMEC, SUASWEB e CGIPACTO.

FUDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 65 I, - LEI N.° 8.666/93, E ALTERAÇÕES.
PRAZO CONTRATUAL: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. SIGNATÁRIOS: IRACEMA NELÍS 

DE ARAÚJO DANTAS E FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME.
São José do Sabugí/PB, 31 de Dezembro de 2015.

IRACEMA NELÍS DE ARAÚJO DANTAS
PREFEITA CONSTITUCIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 010/2013 PREGÃO PRE-

SENCIAL N.° 004/2013.
PARTES: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB E IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA .
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 

TRABALHOS E ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MI-
NISTERIOS E SECRETÁRIAS DE ESTADO, EM TODOS OS PLEITOS E EM ÓRGÃO PÚBLICOS 
PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB.

FUDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 65 I, - LEI N.° 8.666/93, E ALTERAÇÕES.
PRAZO CONTRATUAL: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. SIGNATÁRIOS: IRACEMA NELÍS 

DE ARAÚJO DANTAS E IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA.
São José do Sabugí/PB, 31 de Dezembro de 2015.

IRACEMA NELÍS DE ARAÚJO DANTAS
PREFEITA CONSTITUCIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 013/2013 inexigibilidade 

N.° 003/2013.
PARTES: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB E RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓ-

BREGA FILHO.
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSSUTORIA 

JURIDICA NA COMARCA DO MUNICIPIO.
FUDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 65 I, - LEI N.° 8.666/93, E ALTERAÇÕES.
PRAZO CONTRATUAL: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. SIGNATÁRIOS: IRACEMA NELÍS 

DE ARAÚJO DANTAS E RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO.
São José do Sabugí/PB, 31 de Dezembro de 2015.

IRACEMA NELÍS DE ARAÚJO DANTAS
PREFEITA CONSTITUCIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 007/2013 inexigibilidade 

N.° 002/2013.
PARTES: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB E JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS.
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSSUTORIA 

JURIDICA.
FUDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 65 I, - LEI N.° 8.666/93, E ALTERAÇÕES.
PRAZO CONTRATUAL: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. SIGNATÁRIOS: IRACEMA NELÍS 

DE ARAÚJO DANTAS E JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
São José do Sabugí/PB, 31 de Dezembro de 2015.

IRACEMA NELÍS DE ARAÚJO DANTAS
PREFEITA CONSTITUCIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO Contrato n.° 016/2014, Contrato n.° 018/2014 

e Contrato n.° 019/2014 Inexigibilidade n.° 001/2014.
PARTES: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB E RANIERE LEITE DOIA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação Direta Por Motivo de Inviabilidade de Competição de 

Serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade.
FUDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 65 I, - LEI N.° 8.666/93, E ALTERAÇÕES.
PRAZO CONTRATUAL: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. SIGNATÁRIOS: IRACEMA NELÍS 

DE ARAÚJO DANTAS E RANIERE LEITE DOIA - ME.
São José do Sabugí/PB, 31 de Dezembro de 2015.

IRACEMA NELÍS DE ARAÚJO DANTAS
PREFEITA CONSTITUCIONAL 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 018/2013 PREGÃO PRE-

SENCIAL N.° 011/2013.
PARTES: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB E LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA 

TEREZINHA EIRELI - ME.
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE 

DUPLA, TRAÇÃO 4X4, ZERO KM, 04 PORTAS, 05 LUGARES, DIESEL, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, 
AR CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICA, VIDRO ELÉTRICOS, ALARME, FREIOS ABS NAS QUA-
TROS RODAS, CÂMBIO CONVENCIONAL, POTÊNCIA MINIMA DE 160CV E CAPOTA MARITIMA 
DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA.

FUDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 65 I, - LEI N.° 8.666/93, E ALTERAÇÕES.
PRAZO CONTRATUAL: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. SIGNATÁRIOS: IRACEMA NELÍS 

DE ARAÚJO DANTAS E LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME.
São José do Sabugí/PB, 31 de Dezembro de 2015.

IRACEMA NELÍS DE ARAÚJO DANTAS
PREFEITA CONSTITUCIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 002/2013 PREGÃO PRE-

SENCIAL N.° 002/2013.
PARTES: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB E POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA 

E CONSERVAÇÃO LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA 

DE ENTULHOS DA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB.
FUDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 65 I, - LEI N.° 8.666/93, E ALTERAÇÕES.
PRAZO CONTRATUAL: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. SIGNATÁRIOS: IRACEMA NELÍS DE 

ARAÚJO DANTAS E POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
São José do Sabugí/PB, 31 de Dezembro de 2015.

IRACEMA NELÍS DE ARAÚJO DANTAS
PREFEITA CONSTITUCIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇO N.° 001/2008.

PARTES: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB E 
A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.

OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSAS 
RUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB.

FUDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 65 I, - LEI N.° 8.666/93, E ALTERAÇÕES.
PRAZO CONTRATUAL: Fica prorrogado até 20/12/2015 o prazo para Execução de Serviços de 

Infra-Estrutura em Diversas Ruas do Município de São José do Sabugí/Pb, conforme Tomada de 
Preço n.° 001/2008, homologado em 19/06/2008, conforme preceitua o art. 65, I, alínea b, da Lei 
8.666/93, alterações, e este termo aditivo. SIGNATÁRIOS: IRACEMA NELÍS DE ARAÚJO DANTAS 
E A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.

São José do Sabugí/PB, 24 de Agosto de 2015.
IRACEMA NELÍS DE ARAÚJO DANTAS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇO N.° 001/2008.

PARTES: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB E A3T CONSTRUÇÃO E INCORPO-
RAÇÃO LTDA.

OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA EM DIVERSAS 
RUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB.

FUDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 65 I, - LEI N.° 8.666/93, E ALTERAÇÕES.
PRAZO CONTRATUAL: Fica prorrogado até 19/04/2016 o prazo para Execução de Serviços de 

Infra-Estrutura em Diversas Ruas do Município de São José do Sabugí/Pb, conforme Tomada de 
Preço n.° 001/2008, homologado em 19/06/2008, conforme preceitua o art. 65, I, alínea b, da Lei 
8.666/93, alterações, e este termo aditivo. SIGNATÁRIOS: IRACEMA NELÍS DE ARAÚJO DANTAS 
E A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.

São José do Sabugí/PB, 21 de Dezembro de 2015.
IRACEMA NELÍS DE ARAÚJO DANTAS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2015, que objetiva: Serviços de Locação, 
Montagem e Desmontagem da Infra Estrutura - Festa de Reis/2016; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME - R$ 10.880,00; 
ARTHUR ANDRADE LIMA - EPP - R$ 8.650,00; BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS - R$ 
7.586,00; W.R PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME - R$ 10.890,00.

Cuitegi - PB, 31 de Dezembro de 2015
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de instituição e/
ou organização de ensino para realização de curso de formação inicial e continuada do Programa 
Brasil Alfabetizado deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 
e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 04 de Janeiro de 2016
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Ave-
nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Janeiro de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de 
empresa do ramo pertinente para executar serviços de reforma e ampliação de Escola Municipal. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas al-
terações posteriores. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 04 de Janeiro de 2016
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Construção Civil de Sousa/PB, no uso de suas atribuições estatutárias, convocam todos os traba-
lhadores pertencentes a categoria supra, com base territorial no município no Estado da Paraíba, 
para tomarem parte de mais uma importante Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia: 
08 de Janeiro de 2016, em sua sede social provisória, sito, a rua: Sinfronio Nazaré, 46 – Centro – 
Sousa/PB, em 1ª (primeira) convocação para as 07h00 horas, com 2/3 (dois terços) dos associados 
da categoria mencionada, e, não havendo quorum legal, a mesma será realizada em 2ª (segunda) 
convocação, para as 08h00 horas, com maioria simples dos presentes, para discutir a seguinte ordem 
do dia: a) Leitura do Edital de Convocação, b) Autorizar o sindicato a celebrar Convenção Coletiva 
de Trabalho, Acordo Coletivo, ou ainda instaurar Dissídio Coletivo de natureza econômica com a 
correspondente classe patronal, c) Assembleia – autorizar o desconto a titulo de taxa assistencial 
para custeio das assistências do sindicato, desconto no mês de fevereiro de 2016, e d) Assuntos 
diversos. Sousa/PB, 04 de Janeiro de 2016. César Moreno Filho-PRESIDENTE.

Sindicato Regional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar 
da Região de São Jose de Princesa e Manaíra SINTRAF

CNPJ: 10.600.007/0001-06
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO, 
DISSOCIAÇÃO DE CATEGORIA E DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA 

O Sindicato Regional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região de São Jose de Prin-
cesa e Manaíra SINTRAFatravés de seu Presidente infra-assinado, convoca os(as) trabalhadores(as) 
da categoria específica da Agricultura Familiar, conforme legislação vigente, residentes e em ativi-
dade nos municípios deSão José de Princesa e Manaíra,PB a se reunirem em Assembléia Geral 
Extraordinária de Ratificação da Fundação doSindicato Regional dos Trabalhadores na Agricultura 
Familiar da Região de São Jose de Princesa e Manaíra SINTRAF, dissociação de categoria e de 
Alteração Estatutária à se realizar no dia 07 de Fevereiro de 2016 às 10  horas, em primeira e se-
gunda convocação, conforme o estatuto social da entidade, na Rua do Comércio S/N Centro São 
José de Princesa - PB a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Aprovação da Ratificação da Fundação do Sindicato Regional dos Trabalhadores na Agricultura 
Familiar da Região de São José de Princesa e Manaíra SINTRAFconforme legislação vigente;

2. Discussão e aprovação da dissociação da categoria específica dos Agricultores Familiares dos 
municípios de São José de Princesa e Manaíra PB,derivando da categoria eclética dos trabalhadores 
rurais, conforme legislação vigente;

3. Aprovar a alteração estatutária em conformidade com a legislação vigente, bem como a atu-
alização do estatuto social do sindicato na forma da Lei.A mesa diretora e as formas de discussão 
e deliberação serão decididas pelos próprios interessados presentes na assembléia.

São José de Princesa 15/12/2015
Leandro Gomes da Silva

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA
ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

Dia 12/01/2016 (terça feira) às 09:00hrs em primeira convocação e 09:15h em segunda con-
vocação, a se realizar na Sede do SINDIMOVEIS/PB – Rua Hilda Coutinho Lucena, 86, Miramar, 
João Pessoa-PB;  

PARA TODOS OS ASSOCIADOS AO SINDICATO DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA PA-
RAÍBA – SINDIMÓVEIS/PB

O Presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis da Paraíba – SINDIMÓVEIS/PB, no uso de 
suas atribuições Estatutárias previstas nos artigos 15 e 16, convoca a TODOS OS SINDICALIZADOS 
para a ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA a ser realizada no dia 12 de janeiro de 2016 (terça feira) 
às 09:00hrs, em primeira convocação, e, às 09h15min, em segunda e última convocação, a se 
realizar na Sede do SINDIMOVEIS/PB – Rua Hilda Coutinho Lucena, 86, Miramar, João Pessoa-PB

I – Leitura da proposta de modificação estatutária;
II – apresentação de alterações pela Assembleia;
III - deliberação sobre a proposta de modificação estatutária e sobre as alterações propostas 

em assembleia;
IV – aprovar a modificação proposta.

João Pessoa, 18 de dezembro de 2015
UBIRAJARA MARQUES 

Presidente
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Responsavel.: ECOPORT SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 020051756/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            354,20
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074798
Responsavel.: ELIAS METRI E CIA LTDA
CPF/CNPJ....: 009094814/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074774
Responsavel.: EUROBRASIL EMPREENDIMENTOS SA
CPF/CNPJ....: 005008681/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.500,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075049
Responsavel.: ENGESELT ENGENHARIA E SERVICOS 
ELET
CPF/CNPJ....: 009502108/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.060,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074872
Responsavel.: ESPACO GOSPEL
CPF/CNPJ....: 008299653/0002-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            888,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075358
Responsavel.: F & A GRAFICA E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ....: 003705891/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            206,30
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072614
Responsavel.: FERRER CENTRO TECNICO E CO-
MERCIO LT
CPF/CNPJ....: 010198287/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075256
Responsavel.: FABIO ANTONIO ROCHA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 235573894-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             64,64
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075202
Responsavel.: FRANCISCA MOREIRA ESTRELA
CPF/CNPJ....: 131634344-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            325,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074099
Responsavel.: FERNANDO JOSE XAVIER DA SILVA
CPF/CNPJ....: 083595364-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            109,66
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072479
Responsavel.: FERNANDO JOSE XAVIER DA SILVA
CPF/CNPJ....: 083595364-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            606,66
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072483
Responsavel.: FLAVIA VICTOR DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ....: 021942489/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.600,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074925
Responsavel.: GDS PRODUTOS OTICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 007275115/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.201,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074878
Responsavel.: HUMBERTO ALMEIDA DE MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 010845568/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            512,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074858
Responsavel.: INPA INDUSTRIA NAVAL DA PARAIBA LTD
CPF/CNPJ....: 005896676/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         11.250,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075057
Responsavel.: IONARA DE LUCENA CARDOSO
CPF/CNPJ....: 013597741/0001-43
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.266,90
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072629
Responsavel.: INTERFORT SEGURANCA DE VALORES
CPF/CNPJ....: 004008185/0003-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.480,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075163
Responsavel.: ID EMPREENDIMENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 017173540/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075227
Responsavel.: ID EMPREENDIMENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 017173540/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            420,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075215
Responsavel.: J F COMERCIO DE FRIOS LTDA
CPF/CNPJ....: 016640352/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.000,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074808
Responsavel.: J P SALAO DE BELEZA LTDA
CPF/CNPJ....: 008988084/0001-25
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          1.369,08
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074288
Responsavel.: JOSE TIAGO BARBOSA DE ARAUJO ME
CPF/CNPJ....: 014386878/0001-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            636,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075587
Responsavel.: JOSE NASCIMENTO FREIRE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 012627483/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            311,72
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Responsavel.: ALX CONSTRUCOES LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 015409799/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            428,32
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072506
Responsavel.: ADM RODRIGUES DE MACEDO
CPF/CNPJ....: 007562348/0001-11
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.378,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074804
Responsavel.: AC COMERCIO VAREJISTA DE ROU-
PAS E A
CPF/CNPJ....: 023015932/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.221,29
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074896
Responsavel.: ANDREA DE OLIVEIRA BARRETO 
MARQUES
CPF/CNPJ....: 007727224-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072784
Responsavel.: ALINE ALVES GUEDES DANTAS
CPF/CNPJ....: 065066944-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072491
Responsavel.: BELL ALUGUEIS E SERV DE INFORM
CPF/CNPJ....: 003940629/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            516,81
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074440
Responsavel.: CAROLA GADELHA CEZARIO
CPF/CNPJ....: 013863864-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            830,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072812
Responsavel.: CARLOS DINIZ DE ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 017581541/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            223,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075958
Responsavel.: CARLOS MARCOS FREIRE
CPF/CNPJ....: 834124094-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            267,48
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074781
Responsavel.: CLAUDETE ALVES DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 010365444/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            182,57
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075254
Responsavel.: CACIA BURITY DA SILVA.
CPF/CNPJ....: 012408005/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            427,37
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074965
Responsavel.: DIOGENES GOMES DE JESUS
CPF/CNPJ....: 021570249/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            258,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074332
Responsavel.: DEBORA MENDONCA BENEVIDES ME
CPF/CNPJ....: 007777754/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            213,40
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075230
Responsavel.: DENAS RESTAURANTE LTDA
CPF/CNPJ....: 018300838/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            659,27
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074799
Responsavel.: EDNALDO BARBOSA DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 006173719/0002-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.198,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075641
Responsavel.: EDNALDO BARBOSA DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 006173719/0002-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.226,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075721
Responsavel.: EDNALDO BARBOSA DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 006173719/0002-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.948,08
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075720
Responsavel.: EDNALDO BARBOSA DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 006173719/0002-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.428,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075719
Responsavel.: EDNALDO BARBOSA DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 006173719/0002-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.552,53
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075707
Responsavel.: EDNALDO BARBOSA DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 006173719/0002-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.699,87
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075669
Responsavel.: EDGAR NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 012998544-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            187,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074832

Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074369
Responsavel.: JETTA CONSTRUTORA E CONS LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 012209832/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            360,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074334
Responsavel.: JACIDONE GOMES RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 008779914/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.767,76
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072532
Responsavel.: JANETE DE OLIVEIRA ALEXANDRE
CPF/CNPJ....: 040958233/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            537,45
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075100
Responsavel.: KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGR
CPF/CNPJ....: 024150377/0007-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         13.406,18
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075171
Responsavel.: KLEBER CAVALCANTI DE CARVALHO 
06192
CPF/CNPJ....: 014147141/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            366,38
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074846
Responsavel.: KARNE KEIJO- LOGISTICA INTEGRA
CPF/CNPJ....: 024150377/0007-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.023,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075005
Responsavel.: KARNE KEIJO LOGISTICA INTEGRADA 
LTD
CPF/CNPJ....: 024150377/0007-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.668,45
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075077
Responsavel.: LUCIANA HOLANDA DE ALCANTRA 
CABRAL
CPF/CNPJ....: 004332791/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            163,82
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075335
Responsavel.: LUIS CARLOS DA SILVA 013689864
CPF/CNPJ....: 014073972/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            543,60
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072667
Responsavel.: LUIZ SIMOES FILHO
CPF/CNPJ....: 005154951/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075623
Responsavel.: LOJAO DAS MOTOS COMERCIO DE MO
CPF/CNPJ....: 018713463/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.581,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075409
Responsavel.: LENISE M DE ARRUDA SOUZA
CPF/CNPJ....: 567775904-04
Titulo......: CHEQUE           R$            278,00
Apresentante: CENTRO DE ESTUDOS CANDIDO CINTRA
Protocolo...: 2015 - 074091
Responsavel.: LENISE M DE ARRUDA SOUZA
CPF/CNPJ....: 567775904-04
Titulo......: CHEQUE           R$            278,00
Apresentante: CENTRO DE ESTUDOS CANDIDO CINTRA
Protocolo...: 2015 - 074090
Responsavel.: LENILDA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 035513984-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075209
Responsavel.: MARIA CECILIA PEREIRA DE MORAES
CPF/CNPJ....: 047144004-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072492
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO DE LUCENA GOMES
CPF/CNPJ....: 423920554-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            482,26
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075217
Responsavel.: MARLI CANDIDO FRANCISCO
CPF/CNPJ....: 021742850/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            422,83
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074107
Responsavel.: MARIA LIANA DE AZEVEDO
CPF/CNPJ....: 018832838/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            502,43
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075098
Responsavel.: MARIA DA CONCEICAO MOURA GUEDES
CPF/CNPJ....: 018212226/0001-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.391,43
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075653
Responsavel.: MARIA RISOMAR NILO MALAQUIAS
CPF/CNPJ....: 010045394-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             34,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074039
Responsavel.: MARLENE SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 186206068-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             42,90
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074327
Responsavel.: NATASJA WEENA CABRAL PONTES
CPF/CNPJ....: 046735074-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            209,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074360
Responsavel.: OSMANO FRANCISCO DA SILVA

CPF/CNPJ....: 012990904-19
Titulo......: CED CRED RURAL   R$          4.725,64
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074760
Responsavel.: OLHAR OPTICAL MATERIAIS OTICOS 
EIRE
     CPF/CNPJ....: 017127269/0001-36
     Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             87,20
     Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
                   JOAO PESSOA           PB
     Protocolo...: 2015 - 074459
Responsavel.: PW EMPREENDIMENTOS & CONS-
TRUCOES LT
CPF/CNPJ....: 012906072/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.066,79
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075012
Responsavel.: PATRICIA SILVA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 060770244-30
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            420,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074063
Responsavel.: PAULO MARCOS DE CARVALHO VIANA
CPF/CNPJ....: 011749944-79
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            600,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074043
Responsavel.: PARAHYBOLICA AGENCIA E PRO-
DUCAO CUL
CPF/CNPJ....: 020306831/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            506,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 071892
Responsavel.: PERON MELO ALIMENTA O E RE-
PRESENTAC
CPF/CNPJ....: 021163447/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            428,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074785
Responsavel.: PERFIMAX ALUM. E ACESS. LTDA
CPF/CNPJ....: 014554667/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         17.710,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075425
Responsavel.: ROMANOLE COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ....: 011038170/0001-81
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            468,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072482
Responsavel.: ROSINERIO GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 015365106/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.198,71
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075067
Responsavel.: RESIDENCIAL MONTEREAL CONST 
SPE LTD
CPF/CNPJ....: 022104183/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            235,38
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072617
Responsavel.: RICARDO ALEXANDRE P. DE CARVAL
CPF/CNPJ....: 018712437/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            914,83
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075397
Responsavel.: SUPREMA COM VAREJISTA FERRAGEN
CPF/CNPJ....: 016687604/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.076,42
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074507
Responsavel.: TATIANA FINIZOLA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 030552854-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072496
Responsavel.: VANILSON DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ....: 023305146/0001-40
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            575,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074307
Responsavel.: VANILSON DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ....: 023305146/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.758,30
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072487
Responsavel.: VILMA CRISTINA MORAIS BORGES
CPF/CNPJ....: 402749935-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074047
Responsavel.: VIVIANE PAREDES FELIX
CPF/CNPJ....: 012767120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,20
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074796
Responsavel.: VERTICAL ENGENHARIA E ICORP LTDA
CPF/CNPJ....: 004240307/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.500,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075040
Responsavel.: VIVIANE PAREDES FELIX
CPF/CNPJ....: 012767120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            248,97
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074795
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de  Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  05/01/2016
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

Processo Administrativo nº023/2015
Tomada de Preço nº002/2015

Aviso de Julgamento de Propostas
A Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu, torna público a quem possa interessar o resultado 

de julgamento das propostas apresentadas relativo ao objeto de Construção de Reservatório de 
água e adutora de abastecimento de água em diversas localidades neste município. Propostas 
inabilitadas: Empresa Construtora Reunidas Ltda, CNPJ: 10.986.583/0001-25 e a Empresa MJC 
Construções Ltda, CNPJ:07.264.280/0001-94 por erros no preenchimento nas planilhas.  Proposta 
habilitada: Empresa Planforte Construção e Prestadora de Serviços Eireli, CNPJ: 15.610.424/0001-
45, com o valor de R$520.038,46 (Quinhentos e vinte mil, trinta e oito reais e quarenta e seis 
centavos). Os documentos encontra-se a disposição dos licitantes na sede da Prefeitura para 
maiores esclarecimentos.

São Miguel de Taipu – PB, 04 de Janeiro de 2016.
Flávio Costa de Lima

Presidente da CPL

Processo Administrativo nº023/2015
Tomada de Preço nº002/2015

COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu torna público a quem interessar e em especial 

a Empresa COFEM Construções, Serviços e Tecnologia Ltda, CNPJ: 11.602.733/0001-12, que 
o recurso interposto por esta empresa foi julgado improcedente, portanto, não sendo aceito por 
esta comissão, cujo objeto da licitação é a construção de reservatório de água e adutora para 
abastecimento de águas em diversas localidades neste município. São Miguel de Taipu – PB, 18 
de dezembro de 2015.

Flávio Costa de Lima
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR - AUTARQUIA MUNICIPAL ESPECIAL DE LIMPEZA URBANA

TERMO DE RATIFICAÇÃOE HOMOLOGAÇÃO
Objeto:
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO TOCANTE A CARNES E 
ASSEMELHADOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES 
DESTA AUTARQUIA

Dispositivo:
Com base nas informações constantes do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
2015/14398, referente à ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 
001/2016 - ADESÃO À ATA Nº 09043/2015/SEDEC, no parecer de justificativa 
emitido pela Assessoria Jurídica e em cumprimento aos termos do artigo 43, 
inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O PARECER, 
RATIFICO e HOMOLOGO e o procedimento ora escolhido, em favor da 
empresa:

EMPRESA CNPJ Nº VALOR GLOBAL

CARNES FRUTOS DO MAR 
COMERCIO LTDA 08.649.539/0001-88 R$ 1.119.482,85

ITEM ITEM 
ATA PRODUTO UND QUAN MARCA

VALOR 
UNIT.

VALOR 
TOTAL

01
76.2

CARNE 
SEM OSSO 
MOÍDA

KG 27.000
MASTEBOI

R$ 14,95 R$ 
403.650,00

02

77.2

CARNE 
SEM OSSO 
QUARTO 
TRASEIRO

KG 14.000

MASTEBOI

R$ 21,00 R$ 
294.000,00

03 81.2 PEITO DE 
FRANGO

KG 12.000 GRANJEIR
O

R$ 9,00 R$ 
108.000,00

04 83.2 FILÉ DE 
PEIXE

KG 16.000 NETURNO R$ 15,50 R$ 
248.000,00

VALOR TOTAL R$ 
1.053.650,00

pelo valor Global de Estimado Total R$ 1.053.650,00 (um milhão, cinquenta e 
três mil reais, seiscentos e cinquenta reais), com base no art. 27 do Decreto 
Municipal Nº 7.884/2013 e suas alterações, em consequência, fica convocada a 
proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, 
caput, da Lei 8.666/93, sob as penalidades da lei. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015/14398 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 001/2016 - ADESÃO 

À ATA Nº 09043/2015/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR - AUTARQUIA MUNICIPAL ESPECIAL DE LIMPEZA URBANA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015/14398 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 001/2016

ADESÃO À ATA Nº 09043/2015/SEDEC
TERMO DE RATIFICAÇÃOE HOMOLOGAÇÃO

Objeto:
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO TOCANTE A CARNES E ASSEMELHADOS, 

DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA

Dispositivo:
Com base nas informações constantes do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015/14398, refe-

rente à ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 001/2016 - ADESÃO À ATA Nº 09043/2015/
SEDEC, no parecer de justificativa emitido pela Assessoria Jurídica e em cumprimento aos termos do 
artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O PARECER, RATIFICO 
e HOMOLOGO e o procedimento ora escolhido, em favor da empresa:

pelo valor Global de Estimado Total R$ 1.053.650,00 (um milhão, cinquenta e três mil reais, 
seiscentos e cinquenta reais), com base no art. 27 do Decreto Municipal Nº 7.884/2013 e suas 
alterações, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de 
contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei 8.666/93, sob as penalidades da lei. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
João Pessoa, 04 de Janeiro de 2016.

LuciusFabiani de Vasconcelos Sousa
Superintendente

EMLUR

HOSPITAL PADRE ZÉ
- Instituição Mantenedora: INSTITUTO SÃO JOSÉ -

Av. Desembargador Botto de Menezes, 657 – Tambiá CEP 58020-670 João Pessoa 
Paraíba

C.G.C. 08.667.206/0001-81      Fone: 3241.8080Fax: 3241-5845          
hospitalpadreze@zipamil.com.br

COMUNICADO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015

 Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº 01/2015, para 
Aquisição de material permanente, destinados ao Hospital Padre Zé, modalidade Pregão 
Presencial, marcado para o dia 31/12/2015, ás 8:00h, foi adiado por motivo de impugnação ao 
edital pela empresa: Pró-Medicina, e tendo em vista o acatamento do recurso, será efetuado 
modificações no edital, devendo posteriormente ser publicado nova data para certame.

João Pessoa, 30 de dezembro de 2015.

Andréa Ribeiro Wanderley
Presidente da Comissão de Licitação

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
AVISO DE RECURSO

EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2015
REGISTRO DA CGE Nº 15-01401-8

A Comissão Permanente de Licitação - CINEP, comunica aos participantes da Concorrência Nº 
002/15, cujo objeto contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra 
referente à referente a infra-estrutura da segunda etapa do Parque Industrial de Caaporã I e II, no 
Estado da Paraíba, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto 
Básico e demais Anexos do Edital, que as empresas CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA e ECO LATINA PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA, ingressaram com Recurso 
Administrativo referente ao julgamento da Habilitação. O processo encontra-se disponível no Setor 
de Licitação para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme preceitua o art.109, Inciso III, §3º 
da Lei de Licitações 8.666/93 e suas posteriores alterações, apresentarem as contra-razões aos 
recursos impetrados.

João Pessoa,30 de dezembro  de 2015
Adeilton Martins de Oliveira

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 01/2016
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, Estado da Paraíba, usando das 

atribuições que lhes são conferidas pelos artigos 73, inciso II, c/c o artigo 104, inciso II, alínea “c” 
ambos da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE
Designar, Gilmara Leandro Neta Gomes, Martinho Batista Guedes Neto e Maria de Fatima 

Soares de Oliveira para sob a presidência da primeira constituírem a Comissão Permanente de 
Licitação, até ulterior deliberação. 

Registre-se
Publique-se

Gabinete do Prefeito, em 04 de Janeiro de 2016
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015 

Registro CGE Nº. 15-01803-4
OBJETO:  Aquisição dos materiais de consumo para escritório, mediante de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

conforme condições e quantidades estabelecidas no Anexo 2 – Termo de Referência.
RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interessados, de segunda a 

sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min), no escritório 
da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 21/01/2016, às 09h00min na sede da PBGÁS, 
no endereço acima. 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 16/2015

REGISTRO Nº 15-01805-0
OBJETO: REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA ECONOMIA SOLIDÁ-

RIA EM JOAO 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) 3218–5275: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 
22 de janeiro de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 04 de janeiro de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015 

Registro CGE Nº. 15-01802-6
OBJETO:  Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços relativos à locação 

de veículos automotivos, conforme descrito no Anexo 2 – Termo de Referência.
RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interes-

sados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min 
e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 19/01/2016, às 14h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 10h00min, do dia 18 de Janeiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa(s) 
para execução dos serviços de montagem e desmontagem de estruturas destinadas a Realização 
do Evento “FESTA DA LUZ – 2016”, a ser realizado na cidade de Guarabira no período de 29/01 a 
01/02/2016 previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário das 14h00min as 18h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 04 de Janeiro de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016
A Prefeitura Municipal de Bayeux, por meio da Secretaria de Educação, torna público que realizará 

o recebimento e abertura dos documentos para Credenciamento e a Seleção de alfabetizadores, 
tradutores-intérpretes de libras ealfabetizadores-coordenadores de turmas voluntários, sem vínculo 
empregatício, para atuarem no Programa Brasil Alfabetizado,com turmas funcionando nas escolas 
e/ou associações de bairros,no decorrer do ano de 2016, na busca do atendimento às demandas 
de alfabetização da população Bayeuxense, de conformidade com condições do Edital. Período 
de recebimento dos documentos de 05 a 15 de janeiro de 2016 das 13:00 às 17:00. A íntegra do 
Edital e seus anexos estarão disponíveis na sala do Setor deConvênios e Programas, localizada 
na Secretaria de Educação, situada na Rua Santa Tereza, nº 77, SESI,  Bayeux - PB, CEP 58.306-
070, telefone: (83) 3253-3033. 

Bayeux/PB, 04 de janeiro de 2016
Maria Gorete Araújo S. Costa

Secretária de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2016 
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 001/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. Data de 
abertura: 15/01/2016 às 12h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, 
Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1072 / 3345-1075.

Caturité, 04 de janeiro de 2016.
Denise Barbosa Ferreira da Silva – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2016 
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 002/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR. Data de abertura: 15/01/2016 às 13h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à 
Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3345-1072 / 3345-1075.

Caturité, 04 de janeiro de 2016.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2016 
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 003/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS DE ÁGUA DA PREFEITURA DE 
CATURITÉ. Data de abertura: 15/01/2016 às 14h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à 
Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3345-1072 / 3345-1075.

Caturité, 04 de janeiro de 2016.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.046/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 0.6.046/2015, cujo objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO PÚBLICO, 
de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro. Realizado 
27 de Novembro de 2015, às 11h30min (horário local). Foi declarado DESERTO, em virtude do 
desinteresse de licitantes em participar do processo licitatório.

Monteiro-PB, 30 de Novembro de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.046/2015/PMM
A Prefeitura Municipal de Monteiro - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 0.6.046/2015, do tipo Menor Preço, Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O 
MATADOURO PÚBLICO, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Monteiro. Data de Abertura: 15/01/2016 às 10h00min. O Edital pode ser obtido na sala da CPL, 
situada à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, Centro – Monteiro - PB, maiores 
informações através do tel: (83) 3351-1544, no horário das 07h30min às 13h00min.

Monteiro - PB, 04 de Janeiro de 2016.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua  

João Vicente de Almeida, s/n – Edilson Alves - MARIZOPOLIS - PB, às 09:30 horas do dia 19 de 
Janeiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
01(UM) VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA DESCRITO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2009. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Email: PMMARIZOPOLIS1@BOL.COM.BR
MARIZOPOLIS - PB, 30 de Dezembro de 2015

Miguelangelo Carvalho Ribeiro
 - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 001/2016-CPL
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Tomada de Preços nº 60002/2015, Tipo Menor Preço.
OBJETO: Construção de uma Unidade de Acolhimento no município de Cajazeiras/PB.
CONTRATO: Contrato nº 60084/2015-CPL, de 22 de maio de 2015.
CONTRATADA: LP Construtora e Locadora de Máquinas Ltda. CNPJ 17.278.993/0001-60.
A presente decisão tem por finalidade promover a anulação do procedimento licitatório em tela, 

em virtude de o mesmo estar eivado de vício insanável conforme se observa no Parecer Jurídico 
da Procuradoria Geral do Município que o emitiu tomando por base o Parecer Técnico apresentado 
pela Secretaria Municipal de Planejamento.

Por ocasião da Decisão Administrativa nº 004/2015-CPL foi concedido prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para que a referida Contratada apresentasse sua defesa em relação à decisão proferida, a 
qual foi remetida via Correios, com aviso de Recebimento (AR) e o prazo a ser considerado como 
inicial seria o da juntada do AR aos autos do procedimento (fl. 376), o que ocorreu dia 16/12/2015.

Decorrido o prazo concedido sem que a empresa apresentasse sua defesa, resolvo por tornar 
NULO todo o procedimento licitatório, tendo em vista que o mesmo se encontra eivado de vício 
insanável, por afrontar o princípio da transparência e por não haver motivação na decisão de inabili-
tação das demais licitantes, o que fere fatalmente o elemento Forma, do ato administrativo praticado.

Em consequência, os atos decorrentes do procedimento são nulos em virtude da decisão operar 
efeitos ex-tunc,conforme o § 2º, do art. 49, da lei 8.666/93.

Cajazeiras, 4 de janeiro de 2016.
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita do Município de Cajazeiras
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