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l PB tem 504 casos suspeitos de microcefalia, segundo MS. Página 3

l Senac oferece 1.600 vagas para cursos profissionalizantes. Página 10

l Governo brasileiro saúda a nova Assembleia venezuelana. Página 18

l Obama anuncia medidas para controle de armas nos EUA. Página 20
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a seleção da Rússia de 
nado sincronizado chega a João 
Pessoa no próximo dia 13 para 
treinamento na Vila olímpica 
Parahyba.  PÁGINA 21

Exército, Governo 
da Paraíba e Prefeitu-
ras iniciaram as ações 
de combate aos focos 
do mosquito aedes 
aegypti.  PÁGINA 15 

Uma pequena propriedade 
em nazarezinho, no sertão, 
atrai a atenção pela alta produ-
tividade em tempos de seca. O 
projeto tem orientação técnica 
da Emater.  PÁGINA 9

Seleção russa de 
nado sincronizado
chega no dia 13

Agricultura familiar
tem incentivo em
Nazarezinho

Exército e 
Estado iniciam
as inspeções
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Melancia de qualidade positiva 
produzida por Alcino Alves Pedrosa

A seleção russa é cinco 
vezes campeã olímpica

Produção

Empresários podem ser presos
CRISE DOS COMBUSTÍVEIS GERA INQUÉRITO NO MINISTÉRIO PÚBLICO

Funesc e 
Varadouro:
arte no Verão

A Funesc e o Va-
radouro Cultural 
definiram progra-
mação artística es-
pecial para a tem-
porada de verão.  
PÁGINAS 5 E 8

Multa de trânsito até 
em supermercados

Desde ontem, quem parar o veículo de forma irregular em estacionamentos de shoppings, supermercados e condomínios 
estará passível de ser multado e ter o carro rebocado. A advertência é da Semob, que vai fiscalizar esses locais.  PÁGINA 13

O Ministério Público Estadual abriu inquérito civil para investigar os motivos da falta de combustível nos postos da 
Paraíba. Representantes de 16 distribuidoras serão convocados para prestar esclarecimento ao MP-Procon.  PÁGINA 14

Saúde

Últimas

Esportes

 PÁGINA 3

 PÁGINA 4

Ministério modifica o
calendário de vacinação

Nota fiscal eletrônica 
inclui mais um setor
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Donos de postos, representantes dos Procons e a presidente da Companhia Docas, Gilmara Temóteo, participaram de reunião ontem na sede do Ministério Público



A operação de combate ao mosquito 
Aedes aegypti, iniciada ontem pela Se-
cretaria da Saúde da Paraíba, não deve 
ser apenas uma atribuição dos poderes 
públicos. Ela pressupõe a adoção, por 
parte da sociedade civil, das medidas 
preventivas já fartamente anunciadas 
em outras campanhas similares, mas 
que, ainda assim, são muitas vezes ne-
gligenciadas. Entre aquelas, esta a mais 
básica de todas: evitar o acúmulo de 
água parada em recipientes, seja de 
qual tamanho ele for. De fato, o Governo 
do Estado está fazendo a sua parte, ao 
montar uma força-tarefa para o comba-
te ao mosquito. Cabe, repitamos, à toda 
a população também empenhar esfor-
ços que evitem o surgimento de focos 
do mosquito.

Outro aspecto importante nesse 
contexto diz respeito à facilidade que 
deve ser dada à entrada dos Agentes 
Comunitários de Endemias (ACE) e de 
militares do Exército Brasileiro nas 
residências. São eles que poderão iden-
tificar possíveis riscos existentes den-
tro dos imóveis quanto à proliferação 
do mosquito. Riscos não somente para 
os moradores da casa, mas para toda 
a comunidade. Como é óbvio supor, o 
trabalho de combate ao Aedes aegypti 
pode ser prejudicado se os agentes não 
possam ter o acesso facultado a todas 
as moradias de uma rua, de uma co-
munidade, de um bairro. O êxito dessa 
operação, anunciada ainda em dezem-
bro pelo Governo do Estado, depende, 
também, da cooperação das pessoas. É 

o esforço conjunto de todos – autorida-
des, órgãos públicos, entidades civis e 
população – que vai dar a potência e a 
força necessárias à operação, de modo 
que todos os imóveis, comerciais ou re-
sidenciais, possam ser “mapeados” e, se 
o caso assim exigir “purificados” quan-
to à eliminação de eventuais focos.

A “varredura” na Grande João Pes-
soa, à caça do mosquito, tem a enverga-
dura do tamanho que o problema está 
a exigir.  Nesse primeiro momento, a 
força-tarefa tem 88 homens e atuará 
em João Pessoa, Santa Rita, Bayeux e 
Cabedelo – em Campina Grande, as vi-
sitas domiciliares terão início a partir 
de amanhã. O trabalho das equipes será 
hercúleo, pois a meta é visitar todas as 
residências da Paraíba até o final des-
se mês, com o apoio essencial das pre-
feituras municipais. Atende também, 
nesse aspecto, às recomendações do 
Ministério da Saúde quanto à urgência 
de tais medidas preventivas. Não por 
acaso, as autoridades já fizeram a es-
timativa sobre o cumprimento desse 
prazo: para chegar aos 1,1 mil imóveis 
urbanos da Paraíba será necessário 
que cada dupla formada por agente de 
saúde e militar visite 25 imóveis, dia-
riamente.   

Missão dura, mas necessária e pos-
sível. E pela condução que está sendo 
dispensada a ela, as chances de êxito 
são imensuráveis. Juntos, poderemos 
eliminar o  Aedes aegypti e, por con-
seguinte, a dengue, a chikungunya e a 
zika. 

Editorial

Necessária e possível
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Em nova tentativa de retornar à 
Prefeitura de Santa Rita, Reginaldo 
Pereira teve suas pretensões barra-
das. O desembargador José Ricardo 
Porto, que estava no plantão judiciá-
rio, negou novo pedido impetrado no 
Tribunal de Justiça com tal finalidade. 
Disse que não se tratava de matéria 
urgente, portanto poderia esperar o 
retorno da Corte às suas atividades. 

UNInforme

NA OpOSIÇÃO AcEItARIA

Má gEStÃO, bOIcOtE Ou ESpEculAÇÃO

A União se mantém como fon-
te para a pesquisa histórica na 
Paraíba. Exposição permanen-
te que fica no hall de entrada 
do bloco administrativo da 
Companhia Docas resgata a 
história do Porto de Cabedelo, 
em painéis cujas informações 
textuais e iconográficas são 
páginas deste diário. O mate-
rial foi produzido pelo artista 
plástico Tony Lucena.  

Em agosto passado, conforme 
disse à coluna, a deputada 
Daniella Ribeiro (PP) justificou 
que a aliança do seu partido 
com o PSDB só era válida para 
2014 e que o apoio não seria 
extensivo à reeleição de Ro-
mero Rodrigues em Campina 
Grande. Àquele mês, a coluna 
registrou que ela “não des-
carta sair candidata”. Ontem, 
voltou a reafirmar o mesmo.  

A coluna registrou que o 
deputado Raniery Paulino 
(PMDB) estava entre os cota-
dos para assumir a liderança 
da oposição na Assembleia 
Legislativa. Ontem, em sua 
primeira declaração após o 
anúncio do fim do período de 
Renato Gadelha (PSC) à frente 
do cargo, ele deu a entender 
que aceitaria a demanda se 
esse for o desejo da bancada.   

É o assunto das cidades, pegou num rastilho de pólvora, do Litoral ao Sertão, esse da ameaça de de-
sabastecimento de combustível na Paraíba. E com um assunto desse nível de importância – que afeta 
a qualidade de vida das pessoas e a economia – é imprescindível que se investigue as causas reais do 
problema. Ontem, o procurador-geral de Justiça, Bertrand Asfora, apontou as linhas de investigação 
que o Ministério Público adotará: “Vamos investigar se é um problema de gestão da Petrobras, se é um 
boicote contra a Paraíba, ou movimentação para se ganhar em cima da crise”. Na verdade, essas duas 
últimas eventuais causas se complementam. Ontem, percorri oito postos para encontrar gasolina. No 
último, o frentista confidenciava a um grupo de motoristas felizes e aliviados por encontrá-la, que 
o estoque do posto “já tá acabando”. É um terror. “Sonegar combustível para a população é crime”, 
pontuou ontem o diretor-geral do MP-Procon, promotor de Justiça Glauberto Bezerra, que endure-
ceu o discurso: “Vamos apurar e alcançar os culpados”. De acordo com Gilmara Temóteo, presidente 
da Companhia Docas da Paraíba, existe um problema de distribuição dos tanques instalados no 
Porto de Cabedelo para os postos, apesar de existir os produtos nos equipamentos arrendados por 
distribuidoras. E se é assim, caberá ao MP identificar o porquê desse sumiço do combustível  - há 
um grande vácuo entre os tanques e as bombas. 

Artigo

Até quando?

Às vezes me pergunto se janeiro passa-
do foi mesmo assim, tão quente. Vasculho 
os escaninhos da memória, e só me recordo 
de um calor assim nos idos de março. 

Depois faço a mim própria o alerta de 
que os calendários são invenções nossas. O 
tempo da natureza não sabe se é janeiro ou 
março, e assim vai cumprindo seu script, in-
ventado a milhões e milhões de anos, dando 
vida aos ciclos. 

Mas mesmo os ciclos da natureza sofrem 
reveses, por conta da nossa ação no mundo. 

Dentre as espécies vivas, somos talvez 
os maiores predadores. Desbastamos as flo-
restas para construirmos casas, barcos, mó-
veis, e ainda ficamos com os resíduos, para 
os nossos churrascos de fim de semana.

Arrancamos árvores e limpamos o 
chão, para o pasto das nossas criações, de 
gado, aves, e muitas outras carnes nobres, 
que comercializamos aqui e lá fora.

Escavamos a terra, maceramos a rocha, 
à cata dos metais preciosos. Queimamos, 
incineramos, implodimos, numa sanha de 
construir e reconstruir que não existe em 
nenhuma das outras espécies vivas.

Me pergunto como pode ainda ser tão 
bela a imagem dessa nossa terra vista do es-
paço. Um pequeno, vulnerável, frágil e belo 
globo azul, alojado num braço da via láctea, 
uma imagem sem igual, em toda a galáxia.

O planeta freme, convulsiona-se, deserti-
fica-se a largas passadas em muitas das suas 

áreas, separa-se, abre-se em crateras gigan-
tescas, afunda-se estranhamente em muitas 
áreas antes planas, separa continentes, cria 
ilhas exóticas e penhascos inacessíveis.

Do espaço, o que se vê, é a beleza de um 
pequeno globo rochoso, planando em sua ór-
bita de espaço-tempo encurvado, enquanto 
no âmago da mãe terra, oito bilhões de almas 
arrancam seu naco de presente, de vida, al-
guns às mãos cheias, outros, muitos outros, 
apanhando sobras, migalhas, muitos ainda 
dormindo sob a abóbada do céu, fitando as 
estrelas, em delírios de fome e de craque.

Talvez não tenhamos compreendido ain-
da o frágil equilíbrio que nos mantém aqui, 
sob a cúpula desse pequeno planeta, desbas-
tando, escavando, arrancando, exaurindo. 
Outras espécies vivas, desalojadas dos seus 
nichos, nos espicaçam. Bandos de morcegos, 
de águas-vivas, tubarões desnorteados a ar-
rancar pedaços de alguns de nós.

Indiferentes, seguimos a trilha do pro-
gresso, desbastando, arrancando, escavando, 
desmatando, queimando, exaurindo.

Até quando esse nosso pequeno globo 
azul, no braço da via láctea, se imporá com 
sua vívida e frágil beleza? Até quando, no 
âmago de si mesma, a mãe terra segurará 
seus bilhões de almas impacientes, ávidas e 
famintas? 

Os dias de janeiro escorrem, lentos e quen-
tes. O progresso ruge com sua fúria. O planeta 
adapta-se aos difíceis ciclos, até quando?

Indiferentes, seguimos a trilha do progresso, desbastando, arrancando, 
escavando, desmatando, queimando, exaurindo.”

 Joana belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

SEM uRgêNcIA

pORtO hIStóRIcO

MINIStRO à luz DE lAMpARINA
Ministro de João Goulart, Abelardo Jurema foi a São José dos Cordeiros e hospedou-se com Draut Ernâni na 
casa do compadre Nestor de Andrade Lima. Ele estranhou que a casa estivesse à luz de lamparina, embora 
houvesse energia na cidade. “Houve um curto-circuito”, perguntou ao dono da casa. “Não, Dr. Jurema”, 
respondeu Nestor, e emendou: “O prefeito é dos Gaudêncio e eu sou homem de vergonha, não vou me 
rebaixar a usar a luz da prefeitura deles” – Outra história hilária de Sebastião Nery, de “Folclore Político”.     
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“Fui eleita para cumprir meu mandato ao lado 
do governador Ricardo Coutinho”. Da vice-go-
vernadora, Lígia Feliciano, em entrevista à TV 
Arapuan, negando que assumiria vaga no Tri-
bunal de Contas dos Municípios, caso o órgão 
fiscalizador seja criado. Desmente, assim, o 
senador Cássio Cunha Lima, que declarou à im-
prensa que essa “operação” estaria em curso. 
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Paraíba tem 504 casos suspeitos de 
microcefalia de acordo com o MS

O Ministério da Saúde 
divulgou ontem o primeiro 
informe epidemiológico de 
2016 sobre os casos suspeitos 
de microcefalia relacionada 
ao vírus zika. Na Paraíba são 
504 casos suspeitos, cinco óbi-
tos suspeitos e 99 municípios 
também com casos suspeitos. 
As informações são referentes 
aos dados até o último dia 2. 
Desde o início das investiga-
ções, foram notificados 3.174 
casos suspeitos da doença em 
recém-nascidos de 684 muni-
cípios de 21 unidades da fede-
ração. Pela primeira vez,  está 
sendo investigado um caso no 
Estado do Amazonas. Também 
estão em investigação 38 óbi-
tos de bebês com microcefalia 
possivelmente relacionados ao 
vírus zika.

O Estado de Pernambu-
co, o primeiro a identificar 
aumento de microcefalia, con-
tinua com o maior número de 
casos suspeitos (1.185), o que 
representa 37,33% do total 
registrado em todo o País. Em 
seguida, estão os estados da 
Paraíba (504), Bahia (312), Rio 
Grande do Norte (169), Sergi-
pe (146), Ceará (134), Alagoas 
(139), Mato Grosso (123) e Rio 
de Janeiro (118).

Mobilização nacional
O Ministério da Saúde tem 

reunido esforços para o com-
bate ao mosquito Aedes aegyp-
ti, convocando o poder público 
e a população. O Governo Fe-
deral mobilizou 19 ministérios 
e outros órgãos federais para 
atuar conjuntamente neste 
enfrentamento. Com isso, as 
visitas a residências para eli-
minação e controle do vetor 
ganharam o reforço das Forças 
Armadas e dos agentes comu-
nitários de saúde, além dos 
agentes de endemias que já 
atuavam regularmente nessas 
atividades. A orientação é para 
que esse grupo atue, inclusive, 
na organização de mutirões.

Em dezembro, o Ministé-
rio da Saúde enviou mais 17,9 
toneladas de Larvicida para os 
estados do Nordeste e Sudes-

te, totalizando 114,4 tonela-
das para todo o País no último 
ano, quantidade suficiente 
para o tratamento de 57,2 bi-
lhões de litros de água. Para 
este ano, já foram adquiridas 
mais 100 toneladas do produ-
to, o que garante abastecimen-
to até junho de 2016.

Para auxiliar na execução 
das ações do Plano Nacional de 
Enfrentamento à Microcefalia, 
foi instalada a Sala Nacional de 
Coordenação e Controle para 
o Enfrentamento à Microcefa-
lia. O objetivo é intensificar a 
mobilização para o combate 
ao mosquito Aedes aegypti, 
por meio do monitoramento 
e acompanhamento de todas 
as ações, no âmbito nacional 
e local. Também estão sendo 
instaladas salas estaduais, com 
representantes do Ministério 
da Saúde, Secretarias de Saúde, 
Educação, Segurança Pública, 
Assistência Social, Defesa Civil 
e Forças Armadas.

Zika
Atualmente, a circula-

ção do zika é confirmada por 
meio de teste PCR, com a tec-
nologia de biologia molecu-
lar. A partir da confirmação 
em uma determinada locali-
dade, os outros diagnósticos 
são feitos clinicamente, por 
avaliação médica dos sinto-
mas.

O Ministério da Saúde ca-
pacitou mais 11 laboratórios 
públicos para realizar o diag-
nóstico de zika. Contando com 
as cinco unidades referência 
no Brasil para este tipo de exa-
me, já são 16 centros com o co-
nhecimento para realizar o tes-
te. Nos dois próximos meses, 
a tecnologia será transferida 
para mais 11 laboratórios, so-
mando 27 unidades prepara-
das para analisar 400 amostras 
por mês de casos suspeitos de 
zika em todo o país.

Até o momento, estão 
com circulação autóctone do 
vírus zika 19 estados. São 
eles: Mato Grosso do Sul, Ro-
raima, Amazonas, Pará, Ron-
dônia, Mato Grosso, Tocan-
tins, Maranhão, Piauí, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Bahia, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
São Paulo e Paraná. 

Os números em todo o País 
foram atualizados ontem 
pelo Governo Federal

Os postos de saúde de todo 
o Brasil já estão com o novo ca-
lendário de vacinação para 2016. 
Estão sendo alteradas doses de re-
forço para vacinas infantis contra 
meningite e pneumonia, além do 
esquema vacinal da poliomielite 
e o número e doses da vacina de 
HPV, que não será mais necessária 
a terceira dose. As mudanças, rea-
lizadas pelo Ministério da Saúde, 
começaram a valer a partir da últi-
ma segunda-feira (4).

“Essas mudanças são rotinei-
ras. O Calendário Nacional de Va-
cinação tem mudanças periódicas 
em função de diferentes contextos. 
Sempre que temos uma mudança 
na situação epidemiológica, mu-
danças nas indicações das vacinas 
ou incorporação de novas vacinas, 
fazemos modificações no calendá-
rio”, explicou o secretário de Vigi-
lância em Saúde, Antônio Nardi.

Um das principias mudanças é 
na vacina papiloma vírus humano 
(HPV). O esquema vacinal passa 
para duas doses, sendo que a me-
nina deve receber a segunda seis 
meses após a primeira, deixando 
de ser necessária a administração 
da terceira dose.

Estudos recentes mostram 
que o esquema com duas doses 
apresenta uma resposta de anti-
corpos em meninas saudáveis de 
9 a 14 anos não inferior quando 
comparada com a resposta imune 
de mulheres de 15 a 25 anos que 
receberam três doses. As mulheres 
vivendo com HIV entre de 9 a 26 
anos devem continuar recebendo 
o esquema de três doses.

Para os bebês, a principal dife-
rença será a redução de uma dose 
na vacina pneumocócica 10 valen-
te para pneumonia, que a partir de 
agora será aplicada em duas doses, 
aos 2 e 4 meses, seguida de reforço 
preferencialmente aos 12 meses, 
mas poderá ser tomado até os qua-
tro anos. Essa recomendação tam-
bém foi tomada em virtude dos 
estudos mostrarem que o esquema 

Novo calendário já está em vigor
vacinação

Do Portal Brasil

de duas doses mais um reforço tem 
a mesma efetividade do esquema 
três doses mais um reforço.

Pólio
Já a terceira dose da vacina 

contra poliomielite, administrada 
aos seis meses, deixa de ser oral e 
passa a ser injetável. A mudança é 
uma nova etapa para o uso exclu-
sivo da vacina inativada (injetável) 
na prevenção contra a paralisia 
infantil, tendo em vista a proximi-
dade da erradicação mundial da 
doença. No Brasil, o último caso 
foi em 1989.

A partir de agora, a criança 
recebe as três primeiras doses do 
esquema – aos dois,  quatro e seis 
meses de vida – com a vacina ina-
tivada poliomielite (VIP), de forma 
injetável. Já a vacina oral polio-
mielite (VOP) continua sendo ad-
ministrada como reforço aos 15 
meses, quatro anos e anualmen-
te durante a campanha nacional, 
para crianças de um a quatro anos.

Também haverá mudança da 
vacina meningocócica C (conjuga-

da), que protege as crianças contra  
meningite causada pelo meningo-
coco C. O reforço, que anteriormen-
te era aplicado aos 15 meses, passa 
a ser aplicado aos 12 meses, prefe-
rencialmente, podendo ser feito até 
os quatro anos. As primeiras doses 
da meningocócica continuam sendo 
realizadas aos três e cinco meses.

vacinas
Atualmente, o Programa Na-

cional de Imunizações (PNI) distri-
bui cerca de 300 milhões de imu-
nobiológicos anualmente, dentre 
vacinas e soros, além de oferecer 
à população todas as vacinas reco-
mendadas pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) no Calendá-
rio Nacional de Vacinação.

Nos últimos cinco anos, o or-
çamento do PNI cresceu mais de 
140%, passando de R$ 1,2 bilhão, 
em 2010, para R$ 2,9 bilhões, em 
2015. Além disso, os contratos do 
Ministério da Saúde com os labo-
ratórios produtores de vacinas es-
tão em andamento e os pagamen-
tos em dia.

As mudanças, realizadas pelo MS, começaram a valer a partir da última segunda-feira 

FoTo: Arquivo a União

O presidente interino da 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), Marcus An-
tônio Vicente, não está mais 
no comando da entidade. Ele 
estava no cargo desde o dia 3 
de dezembro do ano passado, 
após pedido de licenciamento 
do presidente Marco Polo del 
Nero. Em vídeo divulgado no 
site da CBF, Vicente diz que 
cumpriu sua missão na entida-
de e que voltará à Câmara dos 
Deputados, onde tem mandato 
pelo PP do Espírito Santo. 

“Venho a público hoje (on-
tem) dar uma satisfação. Eu 
cumpri a minha missão como 
interino da CBF. Estava combi-
nado com o presidente licen-
ciado Marco Polo del Nero que 
eu ficaria até hoje (ontem), dia 
5 de janeiro”, explicou.

“Vou cuidar agora do meu 
mandato de deputado fede-
ral e cumprir assim o com-

promisso que tenho com o 
Espírito Santo e com o Brasil. 
Agradeço a todos os funcioná-
rios da casa, agradeço aos des-
portistas, de forma particular 
do Espírito Santo, e a todos 
os brasileiros por tudo aquilo 
que apoiaram neste momento 
da interinidade da CBF. Muito 
obrigado e um grande abraço 
a todos”, acrescentou.

Marco Polo del Nero, 
anunciou seu licenciamento 
do cargo no dia 3 de dezem-
bro de 2015 e nomeou Marcus 
Vicente para a entidade. Del 
Nero foi indiciado pelo FBI, e 
decidiu se afastar para cuidar 
da defesa. Além de Del Nero, 
Ricardo Teixeira, ex-presiden-
te da CBF, e mais 14 dirigentes 
de futebol também foram indi-
ciados na mesma ocasião por 
formação de quadrilha com 
diferentes confederações e fe-
derações regionais de futebol, 
na Fifa e em alguns laços com 
empresas de marketing para 
receber dinheiro indevido.

Presidente interino da 
CBF deixa o cargo

volTa à câmara

O presidente do Su-
premo Tribunal Federal, 
ministro Ricardo Lewan-
dowski, negou ontem o 
habeas corpus com pedi-
do de liminar apresenta-
do pela defesa do lobista 
Alexandre Paes dos San-
tos, preso na Operação 
Zelotes, que investiga es-
quema de corrupção no 
Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (Carf). 
Com a decisão, Santos con-
tinuará preso pelo menos 
até o fim do recesso do Ju-
diciário, em fevereiro.

Lewandowski consi-
derou que o caso não é 
urgente para ser decidi-
do por liminar durante 
o recesso, quando o STF 
funciona em esquema 

de plantão. Além disso, 
a defesa do lobista já ti-
nha apresentado pedido 
semelhante ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), 
que também negou a li-
minar. Ainda não houve 
julgamento do mérito.

O presidente do STF 
disse que a defesa só po-
deria recorrer à Suprema 
Corte depois da decisão 
do STJ sobre o mérito do 
pedido de habeas corpus. 
Se o STJ negar o pedido 
de liberdade, quem cui-
dará do caso no STF será 
a ministra Cármen Lúcia. 
Alexandre Paes dos San-
tos foi preso quando a 
“Zelotes” investigou a 
relação entre a edição de 
MPs e benefícios ao setor 
automotivo, com suspei-
tas de corrupção e venda 
das MPs.

Lewandowski nega 
o pedido de liminar

Para solTar lobisTa

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

Douglas Corrêa
Da Agência Brasil

O diretor do Depar-
tamento de Vigilância de 
Doenças Transmissíveis do 
Ministério da Saúde, Cláudio 
Maierovitch, afirmou em en-
trevista ao jornal O Estado 
de S.Paulo que a pasta deverá 
analisar nos próximos dias os 
dados sobre zika coletados 
nos chamados laboratórios 
sentinela e, a partir daí, uma 
decisão será adotada sobre 
o formato de notificação da 
doença. “Considero promis-
sora a ideia de adotarmos um 
modelo híbrido, que amplie o 
número de laboratórios que 
fazem as coletas, mas que não 
seja universal, como o que 
está sendo feito em Pernam-
buco e Bahia”, afirmou.

Como não há um kit 
de diagnóstico que consiga 
identificar a presença de an-
ticorpos de zika no sangue, o 
acompanhamento da infecção 
é feito por meio de centros 
avançados de pesquisa. Uni-
dades de atendimento esco-
lhidas pelo ministério ficam 
encarregadas de acompanhar 

o número de casos atendidos e 
fazer exames em parte dos pa-
cientes para serem enviados 
para análise de especialistas. 
Os dados são analisados por 
amostras e depois projetados 
para toda a população. A ideia 
de Maierovitch é ampliar esse 
número de espaços de coleta, 
para que essa amostra seja 
ainda maior.

Ele reconheceu ser “ten-
tador” partir para um formato 
de notificação compulsória, 
em que todos os casos sus-
peitos são notificados, desde 
que a presença do vírus seja 
comprovada na região. Esse é 
o modelo usado, por exemplo, 
para dengue e chikungunya, 
doenças transmitidas pelo 
mesmo vetor do zika vírus, o 
Aedes aegypti. 

“Mas no caso da zika, 
em que 80% dos casos são 
assintomáticos e as queixas 
apresentadas pelos pacientes 
podem ser confundidas com 
outras doenças, essa avaliação 
pode ser questionável. Fica a 
impressão que podemos estar 
sempre enxergando apenas a 
ponta do iceberg”, completou.
(Leia mais na página 15)

Notificação deve mudar
Lígia Formenti
Da Agência Estado
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Empresas que faturam acima de 
R$ 9 mi passam a emitir NFC-e

O cronograma de Nota 
Fiscal Eletrônica ao Consumi-
dor (NFC-e) incluiu a partir 
deste mês os estabelecimen-
tos com inscrição estadual 
que faturam acima de R$ 9 
milhões por ano na Paraíba. O 
novo serviço implantado para 
empresas varejistas neste 
ano, que faz parte da moder-
nização da Receita Estadual, 
credenciou 295 empresas no 
Estado, que passarão a emitir 
a nota fiscal eletrônica dentro 
desse novo modelo.

De acordo com o cro-
nograma estabelecido pela 
Receita Estadual, as empre-
sas acima de R$ 9 milhões é 
o quinto segmento incluído 
no novo serviço neste ano. 
A obrigatoriedade foi inicia-
da em julho de 2015 com as 
empresas varejistas com fa-
turamento superior a R$ 25 
milhões ao ano. Em agosto, 
foi a vez das empresas do co-
mércio varejista de combus-
tíveis de Gás Liquefeito de 
Petróleo (postos de combus-
tíveis) e revendedores de gás 
de cozinha. Na sequência, no 

mês de outubro, o segmento 
de bares, restaurantes, lan-
chonetes, buffet, casas de 
chá, cantinas e similares e o 
quarto grupo foi o de comér-
cio varejista de bebidas com 
faturamento acima de R$ 600 
mil no ano, que começou a 
emitir a NFC-e em dezembro.

Redução de custo
A implantação do novo 

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

Com informações da nu-
meração da chave de acesso 
impressa na NFC-e ou in-
cluindo o CPF na nota fiscal, o 

consumidor passa a ter com a 
nova tecnologia acesso à nota 
na hora que precisar, via meio 
eletrônico. Já a empresa con-
tinua sendo obrigada a impri-
mir de impressoras conven-
cionais o cupom fiscal, mas 
tendo a flexibilidade de impri-
mir de qualquer impressora 
sem a obrigatoriedade de ser 
fiscal, o que pode gerar uma 
economia de 30% nos custos 
para as empresas varejistas. 

Acesso via QR-Code
O consumidor também 

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

Cronograma da NFC-e 
Em julho de 2016, o cro-

nograma já definido no Diário 
Oficial do Estado prevê que 
as empresas varejistas com 
faturamento acima de R$ 5,5 
milhões em 2014 passarão a 
emitir Nota Fiscal Eletrônica 
ao Consumidor (NFC-e).

Novo serviço faz parte da 
modernização da Receita 
Estadual no Estado da PB

Os dois hospitais universitários da 
Paraíba, Lauro Wanderley, em João 
Pessoa e Alcides Carneiro, em Campi-
na Grande, receberam no dia 31 de 
dezembro de 2015 do Ministério da 
Saúde, R$ 1,2 milhão. De acordo com 
o diretor do HULV, Alberto Palmeira, 
a verba veio para custeio, compra de 
material médico, pesquisa e para dar 
funcionamento aos hospitais. “Esse foi 
o último repasse de verbas de 2015 pelo 
Ministério da Saúde e ainda não temos 
informações sobre novos repasses para 
esse ano, porque ainda estamos con-
cluindo a prestação de contas de 2015”.

Desse montante, o Hospital Univer-
sitário Lauro Wanderley recebeu R$ 761 
mil e o Hospital Universitário Alcides 
Carneiro recebeu R$ 504 mil. As unida-
des estão entre as 34 contempladas em 
todo o País, conforme autorizado pela 
Portaria 2.263, publicada em 31 de de-
zembro no Diário Oficial da União. No 
total, a pasta destinou R$ 45 milhões 
para hospitais universitários de 21 esta-
dos e do Distrito Federal.

O repasse integra o Programa Na-
cional de Reestruturação dos Hospitais 
Universitários Federais (REHUF), lan-
çado pelo Governo Federal em 2010, 
para reforçar o orçamento das uni-
versidades mantenedoras de serviços 
de saúde, e assim, estimular a oferta 
de ensino, pesquisa e atendimento de 
qualidade. Desde o início do programa, 

já foram destinados pelo Ministério da 
Saúde aos hospitais universitários mais 
de R$ 2,6 bilhões. O programa é desen-
volvido e financiado em parceria com o 
Ministério da Educação.

Foram contemplados hospitais 
universitários de todas as regiões do 
País. Os recursos começaram a ser pa-
gos no dia 31 e as transferências serão 
concluídas até hoje. Os valores para as 
unidades são definidos de acordo com 
indicadores e metas de desempenho 
de cada hospital. 

Os recursos deverão ser pagos em 
parcela única e irão reforçar o orçamen-
to das instituições universitárias que 
comprovaram o cumprimento das me-
tas de qualidade relacionadas a porte e 
perfil de atendimento, capacidade de 
gestão, desenvolvimento de pesquisa e 
ensino e integração à rede do Sistema 
Único de Saúde (SUS) local.

Por serem importantes centros de 
formação de recursos humanos e de 
desenvolvimento de tecnologia para a 
área da saúde, além de oferecerem ser-
viços no SUS, os HUs recebem apoio do 
Ministério da Saúde para garantir me-
lhores padrões de eficiência, além de 
atualização constante dos profissionais 
nos serviços à disposição da população. 

Além de ser aplicado em pesquisas 
e na melhoria da qualidade da gestão 
e do atendimento, o REHUF também 
pode ser utilizado para reformas e aqui-
sição de materiais médico-hospitalares, 
entre outras ações, conforme a necessi-
dade e o planejamento da instituição.

HU e Alcides Carneiro já 
receberam R$ 1,2 mi do MS 

Hospitais Universitários

José Alves
zavieira2@gmail.com

Foto: Evandro Pereira

A verba é para custeio, compra de material médico, pesquisa e funcionamento dos hospitais

Flávia Villela
Da Agência Brasil

A Companhia 
de Água e Esgotos 
da Paraíba (Cagepa) 
executa, hoje, servi-
ço de manutenção 
corretiva na unidade 
R-18 no Alto da Boa 
Vista, em Bayeux. 

Em decorrência 
dos trabalhos, o abas-
tecimento de água 
será interrompido, 
das 8h às 22h, nos 
bairros: Alto da Boa 
Vista, Tambaí, Rio 
do Meio, Jardim Ae-
roporto, em Bayeux; 
e Distrito de Várzea 
Nova, em Santa Rita.

Bayeux e 
Santa Rita 
ficam sem 
água hojePaulo Virgílio

Da Agência Brasil

Aeronáutica proíbe 
os voos de drones

A Aeronáutica, em nova 
regulamentação sobre uso de drones, 
proibiu o voo sobre áreas povoadas 
e aglomerados de pessoas. A 
autorização da operação dependerá 
de uma série de requisitos de 
segurança que serão avaliados caso 
a caso pelo Departamento de Controle 
do Espaço Aéreo (Decea). Já os voos 
no interior de prédios e construções 
como ginásios, estádios e arenas 
ao ar livre devem ser autorizados 
pelos proprietários e são de sua 
total responsabilidade. As regras 
começaram a valer no início de 
dezembro do ano passado. A Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac) ainda 
vai regulamentar, até a Olimpíada, 
quem estará apto a operar e como 
será feito registro dos drones.

Curta

Pequenino e faminto, 
o peixe Poecilia Reticula-
da é mais que um peixinho 
bonito para aquários. Tam-
bém conhecido como lebis-
te ou barrigudinho, ele vem 
sendo usado há três anos 
pela Secretaria de Saúde do 
município do Rio de Janei-
ro na eliminação de cria-
douros do mosquito Aedes 
aegypti. 

De rápida reprodução, 
os barrigudinhos sobrevi-
vem em locais com pouca 
oxigenação e se alimentam 
de matéria orgânica, evitan-
do o desenvolvimento das 
larvas do mosquito trans-

missor da dengue, zika e 
chikungunya.

O coordenador de Vigi-
lância Ambiental em Saúde, 
marcus Vinícius Ferreira, in-
formou que, juntamente com 
uma série de ações e a aju-
da da população, o peixinho 
contribuiu para a importante 
queda do índice de infesta-
ção e casos de dengue na ca-
pital fluminense.

“Em qualquer epidemia 
no passado, o Rio de Janei-
ro contribuía com cerca de 
55% dos casos do Estado. 
Atualmente, somente os ca-
sos da capital contribuem 
em cerca de 25%. Propor-
cionalmente, a participação 
do Rio é cada vez menor e 
a população continua cres-

cendo,” afirmou Ferreira.
“O peixinho ajuda na eli-

minação da proliferação do 
mosquito. Como ele elimina 
muitas larvas, acaba com 
uma geração de mosquitos. 
O agente tem certeza do con-
trole nos locais onde estão os 
peixes e podem fazer visto-
rias com maior qualidade e 
quantitativo em outros pon-
tos.” Segundo o coordenador, 
em 2015 foram registrados 
cerca de 17,7 mil casos de 
dengue no município. Em 
2012 foram 130 mil.

De acordo com marcus 
Vinícius, alguns desses pei-
xes têm menos de um cen-
tímetro e normalmente são 
confundidos com larvas. 
(Leia mais na Página 15)

Peixe barrigudinho é usado 
no combate aos criadouros

gUerra Contra o aedes aegypti

O ator e artista plástico 
Antônio Pompêo, de 62 anos, 
foi encontrado morto na tar-
de de ontem em sua casa, no 
bairro de Guaratiba, na zona 
Oeste do Rio de Janeiro. A Po-
lícia militar, que achou o cor-
po, não informou a causa da 
morte do ator.

Paulista da cidade de 
São José do Rio Pardo, nas-
cido em 1953, Antônio Pom-
pêo estreou no cinema em 
1976, no filme Xica da Silva, 
de Carlos Diegues. Atuou em 
mais 11 filmes, entre os quais 
Quilombo (1984), também de 
Diegues, e O Xangô de Baker 
Street (2001), de miguel Fa-
ria Jr. Na televisão, participou 

de 24 novelas e minisséries, a 
partir de 1975. A última apa-
rição foi em Balacobaco, na 
TV Record, em 2012.

militante do movimento 
negro, Pompêo foi presiden-
te do Centro de Documenta-
ção e Informação do Artista 
Negro (Cidan) e diretor de 
Promoção, Estudos, Pesqui-
sas e Divulgação da Cultura 
Afro-Brasileira, da Fundação 
Palmares, vinculada ao mi-
nistério da Cultura.

Em seu perfil no Face-
book, a atriz zezé motta, que 
contracenou com o ator em 
Xica da Silva, destacou o pa-
pel de Pompêo em defesa da 
cultura afro-brasileira. “A dor 
é grande! Descanse em paz, 
meu amigo”, escreveu a atriz 
na rede social.

Antônio Pompêo é 
encontrado morto no Rio

ator e artista plástiCo

Policiais militares da 1ª 
Companhia Independente de 
Polícia militar (CIPm) pren-
deram, em Pedras de Fogo, na 
tarde de ontem, cinco suspei-
tos de vários roubos a veículos 
na cidade. Na ação, foram de-
tidos Izaquiel Batista da Silva, 
22; Carlos manoel de Oliveira, 
31; Arlindo da Silva Luiz, 21; 
Flávio de Lima Duarte, 22; e 
Hugo Santos de Oliveira, 26; 
e apreendidas uma pistola si-
milar à utilizada pelos órgãos 
de segurança pública e uma 
espingarda, calibre 12, ambas 
utilizadas nos assaltos.

“Nos últimos dois dias, 
recuperamos sete veículos 
que tinham sido roubados por 
esses indivíduos. Estamos con-
duzindo todos eles à delegacia, 
onde algumas vítimas já se dis-

ponibilizaram para fazer o re-
conhecimento”, disse o tenente 
Carneiro, oficial da 1ª CIPM.

Os cinco suspeitos foram 
conduzidos com todo o mate-
rial apreendido para a delega-
cia de Pedras de Fogo-PB.

Mandado de prisão
Também ontem, no Ser-

tão, policiais do 12º BPm 
prenderam José Aílton Olivei-
ra da Silva, 43, na cidade de 
Paulista, e Francisco Das Cha-
gas Ribeiro Targino, 33, na 
cidade de São Bento. Ambos 
foram presos em cumprimen-
to a mandados expedidos pe-
las comarcas dos respectivos 
municípios paraibanos. Os 
dois detidos foram conduzi-
dos às delegacias locais para 
os procedimentos.

Presos cinco suspeitos de 
praticar vários assaltos 

em pedras de Fogo

Da Agência Estado
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Cineclube da FCJA exibe 
“Um corpo que cai” na 
primeira sessão do ano
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Maíra Freitas, filha de 
Martinho da Vila, lança 
seu segundo disco

Ônibus públicos com 
wi-fi e ar condicionado 
circulam em Fortaleza

Página 6

FOTOS: Divulgação

Circuito Varadouro
Verão 2016 terá programação em diversos espaços do Centro Histórico

A  rede de produtoras, coleti-
vos culturais, empreendi-
mentos criativos, casas de 
shows, associações, livrarias, 
sebos, estúdios de ensaio e 
gravação, agentes e artistas 
independentes conhecida 
por Varadouro Cultural, 

apresenta a 4ª edição do Circuito Varadouro 
Cultural com uma programação a ser rea-
lizada nos meses de janeiro e fevereiro de 
2016 em mais de 20 empreendimentos cria-
tivos. A ideia é fomentar a vida cultural já 
existente nesse território que compreende 
valor simbólico, histórico, turístico e cultural 
para a cidade e para o estado da Paraíba. A 
abertura acontece amanhã, a partir das 20h, 
no Centro Cultural Piollin, com apresentação 
do espetáculo esparrela, do Grupo Bigorna.

em 2016 a programação do Circuito 
abrange espetáculos de teatro, circo, dança, 
música, cultura popular, saraus literários, 
graffiti, intervenções urbanas, rodas de 
diálogo, além de exposições e exibições 
de filmes em diversos pontos da região. A 
proposta é, assim, ampliar o conceito de 
diversidade cultural, sustentabilidade, ino-
vação e inclusão social. Num momento onde 
a produção artística paraibana se mostra 
com qualidade inegável e o intercâmbio com 
artistas de outros lugares é cada vez mais 
comum, o Circuito Varadouro Cultural Verão 
2016 apresenta uma programação para 
todos os gostos.

A primeira edição do Circuito Varadou-
ro Cultural foi realizada entre os dias 24 de 
abril e 11 de maio de 2014, com apoio do 
Governo do estado da Paraíba, através da 
Secretaria de estado da Cultura. Com públi-
co estimado de 15 mil pessoas, a iniciativa 
contribuiu na democratização do acesso à 

cultura, formação de plateia, circulação de 
serviços e renda.

Reconhecido pelo Ministério da Cultura 
com o Prêmio economia Criativa 2011, no 
edital de Fomento a Iniciativas empreende-
doras Inovadoras, a rede Varadouro Cultural 
propõe o estímulo da circulação da produ-
ção cultural existente no Centro Histórico da 
capital. Dessa maneira o Circuito Varadouro 
Cultural Verão 2016 tem a ideia de valorizar 
a condição de território criativo paraibano.

Teatro Piollin 2016  
O espetáculo esparrela abre a progra-

mação do Varadouro Cultural, com apresen-
tações amanhã e sexta-feira (8) às 20hs, no 
Centro Cultural Piollin. esparrela, uma cria-
ção de Fernando Teixeira, do Grupo Bigorna, 
da Paraíba, conta a relação do urubu Arqui-
medes e seu adestrador Manuel, que para 
entrar na cidade da qual foi expulso, resolve 
ensinar a ave a dançar para impressionar as 
pessoas daquela cidade.

Desta relação surge uma amizade que 
se encerra com a morte de  Manuel e o 
ressurgimento de Arquimedes que desco-
bre que não precisa de Manuel para existir. 
em síntese, o espetáculo traz a relação do 
homem consigo mesmo, o alterego. 

A encenação tem como proposta a 
simplicidade, onde um ator conta para a 
plateia esta relação de forma muito íntima e 
visceral, nos fazendo lembrar dos fabulado-
res e contadores de histórias tão presentes 
na nossa tradição oral. O texto, direção e 
atuação é de Fernando Teixeira.

Palíndromo - No sábado (9) e domingo 
(10), é a vez do espetáculo Palíndromo, cria-
ção do ator cearense Dyego Stefann (Grupo 
Panelinha de Teatro – Ce), também às 20 
horas. Com direção e atuação do ator Dyego 
Stefann, o monólogo Palíndromo retrata  a 
história de um ser envolto com profundos 
questionamentos acerca da existência física, 

cognitiva e temporal. Um texto que revela 
provocações sobre o medo, a frustração, 
a falsa ideia de esperança ou felicidade, o 
desejo por algo, mas tudo inalcançável. 

O projeto Teatro Piollin teve a sua 
primeira edição entre 2012 e 2013. Nesse 
período contou com o patrocínio do MinC, 
por meio do edital do Pronac 2011. em 
seguida,  se fixou como um festival de teatro 
no verão de 2015 – entre janeiro e feverei-
ro – e retorna agora em janeiro de 2016, 
durante quatro semanas, de 7 a 31/janeiro, 
buscando ofertar ao público que visita a 
cidade de João Pessoa nesse período do ano, 
e também aos seus moradores, uma progra-
mação com espetáculos da cidade e convida-
dos de outras cidades do Nordeste. “A ideia é 
possibilitar esse encontro do público com a 
produção de diferentes estados do Nordes-
te, mas também de outros centros do País, 
mas que ainda não foi possível na dimensão 
que foi projetada a iniciativa, nessas duas 
últimas versões”, afirma Buda Lira, coorde-
nador do projeto. O projeto integra o Circui-
to Cultural Varadouro.

A primeira edição do Circuito Varadou-
ro Cultural foi realizada entre os dias 24 de 
abril e 11 de maio de 2014, com apoio do 
Governo do estado da Paraíba, através da 
Secretaria de estado da Cultura. Com públi-
co estimado de 15 mil pessoas, a iniciativa 
contribuiu na democratização do acesso à 
cultura, formação de plateia, circulação de 
serviços e renda.

Reconhecido pelo Ministério da Cultura 
com o Prêmio economia Criativa 2011, no 
edital de Fomento a Iniciativas empreende-
doras Inovadoras, a rede Varadouro Cultural 
propõe o estímulo da circulação da produção 
cultural existente no Centro Histórico da 
capital. Dessa maneira o Circuito Varadouro 
Cultural Verão 2016 tem a ideia de valorizar a 
condição de território criativo paraibano jun-
to a um público previsto de 30 mil pessoas.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Fernando Teixeira (E) no monóligo Esparrela, da Companhia de Teatro Bigorna e a Banda Fôrra (D), formada por jovens músicos paraibanos e que já conquistou o público

n Quinta, 07 de janeiro
20h - Esparrela
Espetáculo de teatro do Grupo Bigorna - PB
Local: Centro Cultural Piollin
Ingressos: R$ 10,00 (meia) e 20,00 (int)
21h - Quintas Tropicalientes
Shows com Pedecoco e Buguinha Dub
Local: Centro Cultural Espaço Mundo
Ingressos: R$10,00 antecipado (bit.ly/pedecocobuguinha) / 
R$ 20 na bilheteria

n Sexta, 08 de janeiro
20h - Esparrela
Espetáculo de teatro do Grupo Bigorna - PB
Local: Centro Cultural Piollin
Ingressos: R$ 10,00 (meia) e 20,00 (int)
21h - Summer Rock
Banda BackTrack faz show com clássicos do grunge, indie 
e alternativo
Local: Casarão 39
Ingressos: R$ 10 (antecipado) R$ 15 (na bilheteria)
22h - Show de lançamento do novo disco da
banda Hazamat + Augustine Azul
Local: Centro Cultural Espaço Mundo
Ingressos: R$10 antecipado / R$15 na hora

n Sábado, 09 de janeiro
14h - Beco Cultural Philipea
Cultura de Rua, Grupos de Percussão, Cultura Popular
20h - Palíndromo
Espetáculo de teatro do Grupo Panelinha - CE
Local: Centro Cultural Piollin
Ingressos: R$ 10,00 (meia) e 20,00 (int)
23h - SOMA
Troça Harmônica + Banda-Fôrra + Lucas Dourado
Local: Centro Cultural Espaço Mundo
Ingressos: R$10,00 antecipado (http://bit.ly/trocaforra-
dourado) / R$ 20 na bilheteria
23h - Phosphorescent Party | Summer Edition
DJS Felipe Matheus Lima, Gutemberg Lima, Thaiane Veloso, 
Thales Balbino, Rafael Cavalcanti
Local: Vila do Porto
Ingressos: R$20 antecipado / R$25 Nome na lista / 
R$30 Sem nome na lista

n Domingo, 10 de janeiro
17h - Porto Instrumental
Camarones Orchestra Guitarrística (RN) + Kalouv (PE) + Red 
Butcher
Local: Vila do Porto
Ingressos: R$ 15
20h - Palíndromo
Espetáculo de teatro do Grupo Panelinha - CE
Local: Centro Cultural Piollin
Ingressos: R$ 10,00 (meia) e 20,00 (int)

Programação
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Primeiras leituras do ano

A  partir deste mês, os comer-
ciantes devem se preparar para as 
mudanças e se adequar às novas 
regras de recolhimento do Im-
posto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) interes-
tadual. As mudanças se referem 
às Emenda Constitucional 87 e  
NT2015.002 e NT2015.003. Não 
são poucas e provavelmente as 
empresas não conseguirão aten-
der as solicitações em tempo sufi-
ciente. Será uma alteração árdua 
e dificultosa, que vai gerar grande 
custo operacional para resolver 
uma demanda governamental. 

Mas o que muda? Muita coisa. 
Uma das principais alterações se 
refere a NF-e. Foi incluído o cam-
po CEST (Código Especificador da 
Substituição Tributária), para per-
mitir o controle da Substituição Tri-
butária. Também há um novo grupo 
de informações a serem acrescidas 
no grupo de “tributação do ICMS 
para a UF do destinatário”.

Outra mudança se refere a 
inserção de novos campos no gru-
po de “totais da Nota Fiscal”. Esse 
servirá para identificar a distri-
buição do ICMS de partilha para a 
UF (Unidade Federativa) do desti-
natário na operação interestadual 
de venda para o consumidor final 
não contribuinte.

Além disso, a NT2015.003 tam-
bém trouxe alterações no layout da 

Uma das maiores novidades nesta temporada de 
férias em Fortaleza (CE) foi quando resolvi ir de ônibus 
público para a Praia do Futuro. E qual não foi a minha 
surpresa em constatar que o primeiro mundo está 
chegando nas capitais do Nordeste, principalmente em 
relação ao transporte público.

Depois de praças e paradas de Fortaleza, chegou a 
vez de ônibus da capital cearense oferecer sinal wi-fi 
para os usuários. Outra novidade é o transporte público 
com ar-condicionado.

Claro que aqui ainda não chegou ao nível de uma Nova 
York ou Londres onde as paradas de ônibus possuem avisos 
eletrônicos informando o tempo de chegada de cada veículo 
e os minutos que faltam para os próximos.

Como já chegou em Fortaleza, eu torço viu Mário Touri-
nho para que também chegue aos coletivos de João Pessoa.

O serviço de wi-fi nos ônibus de Fortaleza está ainda 
na fase de testes, que durará 15 dias e faz parte de uma 
pesquisa realizada para verificar qual a velocidade ideal 
de Internet, qual a demanda nos horários de pico, entre 
outros fatores.

Uma senhora estava admirada e comentando que 
não havia crédito no telefone, mas que iria ligar para o 
marido informando que estava chegando em casa dentro 
de meia hora.

Tomei o ônibus diante do prédio onde permaneço em 
Fortaleza na Avenida Santos Dumont, no bairro da Aldeota. 
Embora a avenida seja em linha reta terminando na Praia 
do Futuro, o ônibus tem que passar ainda pelo terminal do 
Papicu, e lá desço e tomo outro ônibus o 810, com o nome 
Caça e Pesca e que me deixa direto na recém-reformada e 
antiga Praça 31 de Março. Depois de seis anos de espera 

para a conclusão da reforma a praça que homenageava a 
provável data do início do regime militar, agora foi rebatiza-
da de Praça da Paz Dom Hélder Câmara. 

E no novo coletivo que entro mais uma surpresa, além 
de ar-condicionado o ônibus possui um canal de TV em 
tela plana exclusivo para quem está viajando em trajetos 
pequenos, destacando flashes do Globo Repórter, ações de 
cidadania e divulgação das obras da Prefeitura e Governo 
do Estado.

Embora com muita discrição fiz o teste com um smar-
tphone na rede e, em instantes, consegui acessar o aplica-
tivo como o Whatsapp, além do blog do jornal A União. O 
roteador 3G, responsável por oferecer a internet aos passa-
geiros é ligado assim que é dada a partida no veículo.

O motorista que não pode acessar o seu celular posto 
que está dirigindo não diminuiu o volume do rádio em que 
o ritmo era o do forró estilizado das cantoras cearenses.

Bem na minha frente estava uma cadeira amarela 
acolchoada para os idosos e pessoas com deficiência e 
no vidro atrás do motorista um imenso adesivo sinali-
zado “wi fi zone”.

Em conversa rápida com o cobrador fui informado de 
que quem mais acessa a rede de wi fi são os estudantes, 
pois economiza o pacote de dados móveis da linha.

A meta da Secretaria de Transportes Urbanos de Forta-
leza é a ampliação do serviço para todo o sistema público da 
capital e o próximo será oferecer ainda mais segurança para 
que cada vez mais pessoas possam utilizar do serviço.

Na próxima viagem a Fortaleza se você for se deslocar 
de transporte público não esqueça de levar seu smartpho-
ne, ativar a função wi-fi e perguntar ao cobrador o nome da 
rede. E boa viagem!

Ônibus público 
com wi-fi e 
ar-condicionado 
em Fortaleza

“Como uma mulher que se desfaz do seu ves-
tido estampado e do seu avental branco para se 

enfeitar de azul e pérolas, o dia se trocava, tirava 
a chita, punha gazes, mudava para o entardecer e 
com o mesmo suspiro de contentamento que solta 

uma mulher ao deixar cair as saias, ele também se 
despia da poeira, da chama, da cor.”

Tendo já ultrapassado a fase dos prazeres baru-
lhentos, recolho-me neste réveillon, ao silencioso de-
leite da leitura de “Mrs Dalloway”, de Virginia Woolf.  
É como se o estivesse lendo pela primeira vez e, de 
certo modo, é, pois nunca o tinha lido em português, 
como o faço agora.

A responsável por este deleite é a amiga Maria 
Vilani de Sousa, que me deu esse lindo presente: uma 
caixa contendo os dois volumes capa dura de “Mrs 
Dalloway” e “O Diário de Mrs Dalloway”. A tradução 
de Tadeu Tomaz é muito boa, fluida e não perde o tom 
poético do original de Woolf. Um belo presente. 

Minha amizade com Vilani remonta dos anos 
1970, quando ela foi minha aluna no Curso de Letras 
da UFPB. Depois fomos colegas de departamen-
to, ambas dando aulas de literatura inglesa. Nossa 
relação cresceu e se solidificou através das décadas 
e é a música e a literatura que têm costurado estes 
anos de amizade. Também compartilhamos amigos 
e experiências, gostos e desgostos. Como disse lá 
no começo, abdiquei dos prazeres barulhentos, das 
festas, dos fogos, de que tanto gostava, para ficar em 
casa ouvindo música e lendo Virginia Woolf. Claro 
que poderia tê-lo feito em qualquer outro dia do ano, 
mas foi isso que meu coração pediu. Depois de fazer 
os telefonemas de praxe, mandar as necessárias men-
sagens, jantar e me despedir da família, recolhi-me 
satisfeita com meus livros novos, usufruindo deste 
prazer inigualável que é ler um bom livro, numa bela 
edição, bem cuidada e minuciosa, contendo uma boa 
introdução, a cronologia das datas relevantes da vida 
da autora, um índice onomástico dos lugares e pes-
soas mencionados no livro. Em seguida vêm as notas 
esclarecedoras para alguém não familiarizado com a 
Londres de Virginia Woolf, os autores mencionados e 
por último, as referências tão úteis para um estudioso 
da autora, tudo isso incluído ao final do livro, sem 
interromper ou atrapalhar a leitura. 

Realmente, uma edição para estudiosos, um belo 
presente. Gostaria de ter tido esta edição em mãos 
quando morei em Londres, em 1976, na Tavistock 
Square, justamente na área em que Virginia nasceu 
e morou durante boa parte da sua vida. Mas eu não 
sabia de nada disso quando lá estive. Embora tenha 
aproveitado muito da minha estadia naquela área tão 
cultural de Londres, teria aproveitado muito mais se 
já tivesse lido “Mrs Dalloway” e soubesse do signi-
ficado de cada um daqueles prédios, praças, ruas, 
monumentos para a vida e a criação literária daquela 
que viria a ser uma das minhas autoras prediletas. 
Embora estivesse ciente de que estava no coração de 
Londres, na área onde florescera o influente Blooms-
bury Group, o qual VW integrou, não sabia de tudo 
que hoje sei, e teria valorizado mais ainda a minha ex-
periência, que foi também resultado de um presente.

Na época, era uma jovem professora de lite-
ratura inglesa na UFPB e meu chefe, o saudoso Mr 
David Barlow, solicitou minha colaboração para um 
seminário que aconteceria na Universidade, durante 
o período de férias de verão. Estando de férias, não 
tinha nenhuma obrigação de trabalhar, mas diante 
da recompensa com a qual ele me acenou, um Sum-
mer Course sobre Literatura, Teatro e Cultura Ingle-
sa contemporâneos, na swinging London dos anos 
1970, não tive como recusar. E lá fui eu e não me 
arrependi. Foi um período de 45 dias de pura euforia: 
leituras sob a orientação de renomados professores 
da London University, visitas a museus, livrarias, 
bibliotecas, ao Museu Britânico, teatro, ópera, restau-
rantes exóticos, viagens curtas a centros históricos 
relevantes para a literatura inglesa, como Canterbury 
e Stratford on Avon, tudo que não conhecia ainda e 
mais o convívio com pessoas inteligentes de todas as 
partes do mundo.

Como eu gostaria de poder repetir esta expe-
riência, com a bagagem que tenho hoje. Acho que o 
encantamento seria muito maior.

Hoje, em estado de pura gratidão, homenageio 
a amiga Maria Vilani, que me levou de volta àqueles 
anos dourados e o querido professor Mr David Bar-
low, que me proporcionou uma viagem de sonhos da 
qual nunca esquecerei,

As mudanças no ICMS em janeiro

FOTOS: Reprodução/Internet

Virginia Woolf, “O Diário de Mrs Dalloway”, 
Autêntica Editora, 2012, trad. Tadeu Tomaz.

Artigo Adão Lopes Mestre em tecnologia

NF-e quanto ao CEST. Este deverá ser 
indicado no documento fiscal que 
acobertar operação com mercado-
rias sujeitas aos regimes de substi-
tuição tributária ou de antecipação 
do recolhimento do ICMS.

Quando falamos sobre a 
NT2015.002 vale salientar a isenção 
do IPI para produtos que têm algu-
ma ligação com as Olimpíadas 2016. 
É o Enquadramento Legal: IPI / 
ICMS relacionado com a competição 
mundial, onde são definidos valores 
possíveis para o Código de Enqua-
dramento Legal no IPI. Também foi 
definido novo Motivo de Desone-
ração do ICMS relacionado com as 
Olimpíadas Rio 2016.

Foi mantida a tolerância de cinco 
minutos no atraso do envio da NFC-e 
para a SEFAZ, devido ao sincronismo 
de horário do servidor da empresa e 
do servidor da SEFAZ. Para o evento 
de cancelamento, foi incluída a mes-

ma tolerância de atraso. 
Existem ainda outras mudanças 

significativas que deverão ser atendi-
das até 2016. Mas será que tudo isso 
vem pra colaborar com o varejo? O 
fato é que para as empresas vai gerar 
mais custos. Novos campos deverão 
compor todo o cadastro de produto 
da empresa para, no momento da 
venda, este ser enviado para SEFAZ 
junto com NCM (Nomenclatura 
Comum do Mercosul - código de oito 
dígitos estabelecido pelo Governo 
Brasileiro para identificar a natureza 
das mercadorias) já existente. Tudo 
isso sem citar a burocracia. 

Ter uma empresa que mantém 
os sistemas atualizados e automa-
tize a operação será essencial. O va-
rejista precisará atender as deter-
minações. As novas regras devem 
ser entendidas e incorporadas nas 
empresas. Só assim será possível 
manter tudo em dia.
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Evento

Macunaíma: domínio público

Em cartaz

AUGUSTO & EU

     Humor 
Val Fonseca

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

SERVIÇO

FM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
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

Líria Jade - Portal EBC

Um dos maiores clássicos da literatura brasileira, 
Macunaíma, de Mário de Andrade, entrou em domínio 
público este ano. Isso acontece porque o primeiro dia 
do ano é “tradicionalmente” o Dia do Domínio Público 
e as obras podem ser usadas livremente por qualquer 
pessoa, sem restrições ou necessidade de pagamento ou 
autorização. Isso significa que a obra poderá ser copia-
da, xerocopiada, reproduzida e adaptada livremente, 
assim como todas as outras obras do autor modernista. 

As regras de domínio público variam conforme o 
país. No Brasil, de acordo com a legislação, as obras 
ficam livres de direitos autorais no primeiro dia do ano 
seguinte em que se completam 70 anos da morte do 
autor. Logo, todas as obras de Mário de Andrade entram 
em domínio público neste ano.

Mário de Andrade
O escritor brasileiro morreu em fevereiro de 1945. 

Ele foi a figura central do movimento de vanguarda de 
São Paulo e figura-chave do movimento modernista que 
culminou na Semana de Arte Moderna de 1922. O escri-
tor foi um dos integrantes do “Grupo dos Cinco”, que deu 
início ao modernismo no Brasil, formado também por 
Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e 
Menotti Del Picchia.

A descentralização da cultura é um dos objetivos do 
Modernismo e pode ser percebida na obra de Andrade. 
Suas obras mais conhecidas são o livro de poesias Pau-
liceia Desvairada, que inspirou a Semana Moderna, e os 
romances Amar, verbo intransitivo, de 1927, e Macunaí-
ma, de 1928.

Seu livro mais conhecido, Macunaíma, busca uma 
valorização da cultura nacional. A obra foi adaptada 
para o cinema por Joaquim Pedro de Andrade em 1969, 
com Grande Otelo interpretando o protagonista.

Conheça a obra Macunaíma 
Ao nascer, Macunaíma manifesta sua principal 

característica: a preguiça. O herói vive às margens 
do mítico Rio Uraricoera com sua mãe e seus irmãos, 
Maanape e Jiguê, numa tribo amazônica. Após a morte 
da mãe, os três irmãos partem em busca de aventuras. 
Macunaíma encontra Ci, Mãe do Mato, rainha das Ica-
miabas. Depois de dominá-la, com a ajuda dos irmãos, 
faz dela sua mulher, tonando-se assim imperador do 
Mato Virgem. 

O herói tem um filho com Ci e esse morre, ela morre 
também e é transformada em estrela. Antes de morrer 
dá a Macunaíma um amuleto, a muiraquitã (pedra verde 
em forma de sáurio), que ele perde e que vai parar nas 
mãos do mascate peruano Venceslau Pietro Pietra, o 
gigante Piaimã, comedor de gente. Como o gigante mora 
em São Paulo, Macunaíma e seus irmãos vão para lá, na 
tentativa de recuperar a muiraquitã. 

Depois de muitas aventuras por todo o Brasil na 
tentativa de reaver sua pedra, o herói a resgata e regres-
sa para a sua tribo. 

Ao fim da narrativa, após uma vingança, ele perde 
a pedra de novo, dessa vez sem chance de recuperação. 
Cansado de tudo, Macunaíma vai para o céu transforma-
do na Constelação da Ursa Maior. 

FOTO: Divulgação

Cineclube da FCJA exibe hoje “Um 
Corpo que Cai”, de Alfred Hitchcock

Literatura em destaque

 

Funesc realiza o ‘Desafio De Repente 
no Espaço’, hoje, com seis duplas

Seis duplas de repentistas de diferentes estados nordesti-
nos se prepararam para uma verdadeira batalha. As armas são as 
violas, a ironia e o sarcasmo presentes em versos afiados como 
punhais. É que o projeto ‘De Repente no Espaço’ começa o ano com 
uma edição especial – o Desafio, que acontece hoje, com a par-
ticipação de 12 cantadores. As duplas confirmadas são Ivanildo 
Vila Nova e Antonio Lisboa, Gilmar de Oliveira e Zé Carlos do Pajeú, 
Hipólito Moura e Zé Viola, Miro Pereira e Erasmo Ferreira, Luciano 
Leonel e João Lourenço, Edvaldo Zuzu e Raulino Silva.

Oralidade

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Dirigido pelo mestre do suspense Al-
fred Hitchcock, o filme Um Corpo que Cai 
- uma produção norte-americana de 1958 
e protagonizada por James Stewart e Kim 
Novak - será exibida a partir das 19h30 de 
hoje, abrindo a programação da tempora-
da 2016 do Cineclube O Homem de Areia 
da Fundação Casa de José Américo (FCJA), 
localizada em João Pessoa. A entrada é gra-
tuita ao público, que também, na ocasião, 
poderá ouvir os comentários do crítico ci-
nematográfico João Batista de Brito.

Quem comparecer à sessão notur-
na de hoje, no Cineclube da FCJA, terá a 
oportunidade para assistir pela primeira 
vez - ou então rever, se for o caso - a pro-
dução que, agora, é considerada o melhor 
filme de todos os tempos. A eleição foi 
realizada em 2012 pelo Instituto Britâni-
co de Cinema. Na ocasião, Um Corpo que 
Cai destronou Cidadão Kane, do cineasta 
Orson Welles, lançado em 1941, que até 
então vinha se mantendo no primeiro lu-
gar da lista, integrada por 10 filmes inter-
nacionais, desde 1952.

“Eu, particularmente, gosto muito de 
Cidadão Kane, que é espetacular e uma 
obra-prima, mas concordo com a eleição 
de Um Corpo que Cai para a primeira co-
locação, pois a variação que o filme possui 
é interessante. Independente de ser o pri-
meiro lugar, é o melhor filme de Hitchcock 
e, também, possui a maior fortuna crítica, 

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.

ou seja, sobre o que mais se escreveu. E o 
diretor de maior fortuna crítica é Hitch-
cock, e não Orson Welles. Ou seja, não foi 
assim tanta surpresa esse primeiro lugar”, 
confessou para o jornal A União o crítico 
João Batista de Brito.

Mesclando suspense, drama e ro-
mance, Um Corpo que Cai tem 128 mi-
nutos de duração, classificação indicati-
va de 12 anos e é baseado no romance 
D’Entre les Morts, de Pierre Boileau e 
Thomas Narcejac, escrito especialmente 
para o cineasta Alfred Hitchcock. A trama 
é ambientada na cidade norte-americana 
de São Francisco, onde o detetive John 
“Scottie” Ferguson - vivido por James 
Stewart - empreende uma perseguição 
policial, durante a qual passa a sofrer de 
terrível acrofobia. Mesmo aposentado, 
ele é convidado para seguir a esposa de 

um amigo dos tempos de faculdade, cha-
mada Madeleine Elster (Kim Novak), que 
possui um comportamento estranho. No 
entanto, apesar desse modo de ser, Scot-
tie deixa-se envolver por essa misteriosa 
e enigmática mulher.

n Filme: Um Corpo que Cai 
n Direção: Alfred Hitchcock
n Gênero: Suspense, drama e romance
n Exibição: Cineclube O Homem de Areia  
n Data: Hoje 
n Hora: 19h30 
n Local: FCJA, em João Pessoa
n Endereço: Av. Cabo Branco, 
no 3336, bairro Cabo Branco
n Entrada: Gratuita
n Classificação indicativa: 12 anos

Serviço



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 6 de janeiro de 2016

Diversidade

Neste mês de janeiro, um 
dos principais equipamen-
tos culturais da Paraíba, a 
Fundação Espaço Cultural 
(Funesc), em João Pessoa, 
realiza extensa programa-
ção – para todas as idades 
– de férias. As atividades 

contemplam apresentações de repentistas, 
oficina de teatro para crianças e adultos, 
ampliação da programação do Planetário, 
além da 23ª edição do Salão de Artesana-
to e do Projeto Cardume, com mais de 20 
espetáculos de teatro, dança e circo.

Repente
Nesta quarta-feira (6), seis duplas de 

repentistas de diferentes Estados nordesti-
nos participam do Projeto “De Repente no 
Espaço”, que começa o ano com uma edi-
ção especial – o Desafio. O evento inicia às 
19h, no mezanino 2, com entrada gratuita.

As duplas confirmadas são Ivanildo 
Vila Nova e Antônio Lisboa, Gilmar de Oli-
veira e Zé Carlos do Pajeú, Hipólito Moura 
e Zé Viola, Miro Pereira e Erasmo Ferreira, 
Luciano Leonel e João Lourenço, Edvaldo 
Zuzu e Raulino Silva. Na comissão julgado-
ra estão Djair Olímpio, John Morais, Júnior 
Farias, Edezel Pereira e José Dantas.

Projeto Cardume
Iniciando o ano cultural na Funesc, há 

também o lançamento do Projeto Cardu-
me. Tomando como base a ideia de cole-
tivo e a sincronia entre os integrantes de 
uma mesma equipe, os peixes que habitam 
os espelhos d’água do Espaço Cultural José 
Lins do Rego serviram de inspiração para 
o nome do projeto. 

A ação traz mais de 20 espetáculos de 
teatro, dança e circo. A abertura acontece 
no dia 7 de janeiro e a programação se es-
tende até o dia 29, com apresentações de 
quinta-feira a domingo nos teatros Paulo 
Pontes e Lima Penante. Os ingressos cus-
tarão R$ 10 (inteira) e R$ 5 (estudante). A 
programação completa pode ser acessada 
pelo link http://on.fb.me/1YqW1Id.
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Pianista Maíra Freitas, filha de Martinho da Vila, lança seu 2o disco
São Paulo, 04 (AE) - A pianista carioca Maíra Freitas, 

de 30 anos, parece trilhar seu caminho na música com cau-
tela, atenta ao chão em que pisa. Em seu disco de estreia, 
Maíra Freitas, lançado em 2011, encarou o desafio de can-
tar. Para tanto, foi estudar esse então novo instrumento a 
ser explorado: sua voz. Ela também tateou suas habilidades 
como compositora. No álbum, uniu três composições suas 
com regravações de Paulinho da Viola, Chico Buarque, entre 
outras. Tudo com calma, para experimentar esses novos 
campos de atuação. 

À época, também se cercou de pessoas que sabem 
bem do riscado: a irmã Mart’nália, que assinava a produção 
do álbum, e o pai, o sambista veterano Martinho da Vila, 
que participou do trabalho cantando em Disritmia, de sua 
autoria, além de ter escrito o texto de divulgação do disco. 

Quatro anos depois, Maíra lança o segundo disco, 
Piano e Batucada, novamente com a chancela da Biscoito 
Fino - e patrocínio da Natural Musical. O trabalho se mostra 
mais autoral e ela, mais segura para suas aptidões como 
cantora e compositora O intervalo entre os dois álbuns foi 
proveitoso para que ela amadurecesse como intérprete, 
fazendo shows, e fizesse a maioria das músicas do novo 
trabalho. “Nesse segundo disco, fui me sentindo mais à 
vontade com a composição, porque, antes, eu não me 
sentia totalmente compositora, sou meio exigente demais 
às vezes”, explica ela. “Nesse tempo, fiz muita música, foi 
um momento muito criativo. Fui juntando algumas coisas 
com as outras, fui garimpando uns cadernos, coisas que eu 
gravava no celular, no computador.” Viu, enfim, que tinha 
munição suficiente para uma nova incursão mais autoral.

E o que se espreitava no álbum de estreia se escan-
cara agora já no título do novo trabalho, Piano e Batucada 
- esse encontro de dois universos, do erudito e do samba, 
que sempre coexistiram na vida de Maíra de maneira har-
moniosa. O samba, aliás, é que abre o disco, em Êta, parce-
ria dela com Edu Krieger. Mas Maíra faz incursões em ou-
tras frentes sonoras, com abertura para as programações 
eletrônicas. “Me envolvi também com eletrônico, comecei 
a mexer em loop, em timbre, eu estava muito interessada 
nessa parte”, conta ela. 

O músico Sacha Amback, como produtor do disco, 
trouxe seus conhecimentos para aprofundar as experi-

O planetário do Espaço Cultural foi recentemente restaurado, ganhou uma nova pintura e ficou com aparência mais moderna

Artista Maíra Freitas ao lado do seu pai no palco

Arte em cartaz

Planetário
O Planetário retoma as atividades no 

segundo fim de semana de janeiro, com 
sessões nos dias 9 e 10. Durante o mês de 
férias, estará realizando sessões extras 
para turistas nas tardes de terças até as 
sextas-feiras, às 16h. Aos sábados e domin-
gos, as sessões são às 17h, com bilheteria 
na entrada do Planetário. Os ingressos 
custam R$ 4 (inteira) e R$ 2 (estudante). 
Para estudantes de escolas públicas da 
Paraíba a entrada é gratuita e deve seguir 
agendamento pelos telefones (83) 98760-
1330 ou (83) 3211-6263.

Teatro nas férias
A oficina para crianças terá como minis-

trante Cely Farias, no período de 12 a 28 de 
janeiro, às terças e quintas-feiras, das 14h às 
16h. A oficina para adultos terá o ministrante 
Bertrand Araújo e acontece de 12 a 28 de 
janeiro de 2016, também às terças e quintas-
feiras, das 19h às 21h. Para ambas, as inscri-
ções seguem até 12 de janeiro e devem ser 
feitas na Diretoria de Desenvolvimento Artís-
tico e Cultural (DDAC), das 13h às 16h. São 15 
vagas para cada oficina e a taxa de inscrição é 
de R$ 60, para cada curso. Mais informações 
pelo fone (83) 3211-6225.

Salão de artesanato
A 23ª edição do Salão de Artesanato 

da Paraíba acontece de 15 a 31 de janeiro, 
das 14h às 21h. O tema do evento será “O 
Algodão Colorido é Nosso” e terá a parti-
cipação de cerca de 400 artesãos e dois 
mil envolvidos na produção. 

A abertura será às 19h. A estrutura 
vai contar com ouvidoria, curadoria, 
sala de emergência, sala de imprensa, 
fraldário, refeitório para artesãos e 
equipe de trabalho, além de praça de 
alimentação e palco para as apresenta-
ções culturais.  

Espaço Cultural divulga programação especial do mês de janeiro

mentações almejadas por Maíra. E, como ele é pianista 
como ela, o diálogo entre os dois ficou mais fluído. 
Também tecladista, compositor e arranjador, Amback 
traz no irretocável currículo sua colaboração em trilhas 
sonoras de filmes como Madame Satã (2000), de Karim 
Aïnouz, e A Hora e a Vez de Augusto Matraga (2011), de 
Vinícius Coimbra.

Maíra Freitas também se viu mais confiante para 
entrar em estúdio sem o apoio - e a presença - da famí-
lia o tempo todo. Quem aparece é Mart’nália na canção 
Gargalhada, de Maíra e Felipe Cordeiro, que conta ainda 
com a participação especial dele. “Quanta risada boa/Mas 
é muita risada boa/Gargalhada boa é só começar/No café 
na rua na mesa do bar/Basta um pra atiçar”, diz trecho 
da música. “No outro disco, eu ainda estava descobrindo 
esse negócio de ser cantora. Pedi ajuda mesmo a quem 

sabia e quem me ama. Minha família me ajuda muito, estava 
no estúdio todo dia. É uma família musical, isso foi muito 
importante para mim naquela época”, conta ela. 

Além de Mart’nália e Felipe Cordeiro, há outras partici-
pações, como as dos também amigos Filipe Catto, em Es-
tranha Loucura (Michael Sullivan e Paulo Massadas), e João 
Sabiá, em Pousa (parceria dela, João e Oswaldo Pereira), e 
o Ilê Aiyê, em Feeling Good. Muitas de suas composições 
falam do amor e têm uma forte presença feminina - ou 
feminista, caso de Nua, em que Maíra prega a aceitação da 
mulher do jeito que ela é, “sem retoque ou disfarce”. 

“É bom a gente explorar o feminino. A composição 
na MPB é sob o olhar do masculino ainda, a maioria dos 
compositores ainda é homem, então é aquele olhar deles”, 
pondera. “Acho que é legal esse olhar, é importante, e nem 
tenho como fazer de outro jeito. Nua, para mim, resume o 
Piano e Batucada, porque é um disco em que estou ex-
posta. As músicas são minhas, as letras, as melodias, os 
arranjos, o conceito, então é uma superexposição.”

Referências
Apesar de Piano e Batucada ser um álbum predomi-

nantemente autoral, Maíra Freitas reservou espaço para 
três regravações - e deu sua versão a elas, pois, afinal, se 
tratam de canções que se tornaram marcantes na inter-
pretação de outros cantores. Sobretudo, Estranha Loucura, 
um clássico na voz dramática de Alcione, e Feeling Good, 
eternizada por Nina Simone e muitas vezes regravadas. Faz 
ainda parte do repertório Minha Festa (Nelson Cavaquinho/
Guilherme de Brito). 

Mas Maíra não se intimidou. E fez sua própria releitura 
para canções que lhe são caras. Fez ska em Estranha Lou-
cura, samba-reggae em Feeling Good (cujo resultado é bem 
interessante e inusitado) e valsa em Minha Festa. “Gosto 
muito da música do Nelson Cavaquinho, que fala de alegria, 
que a vida mudou. Fico pensando como a valsa encaixa bem 
nesse clima de alegria.” 

Em Estranha Loucura, ela queria se distanciar da inter-
pretação de Alcione. “Quem nunca colocou aquela música 
no último volume, arrumando a casa? Gosto muito, é aquela 
mulher que está a ponto de matar a outra pessoa, mas 
ainda contida na loucura dela.” 
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Senac Paraíba oferece 
1.600 vagas em 40 cursos 
profissionalizantes

Perseverança no Semiárido
Cultivo de hortaliças de família é modelo em Sousa

A perseverança e a dedi-
cação fizeram do agricultor 
familiar Alcino Alves Pedro-
sa, da Comunidade Trapiá, no 
município de Nazarezinho, 
Sertão paraibano, um mode-
lo na produção de hortaliças 
na região de Sousa, o que 
permitiu uma melhor condi-
ção de vida para sua família. 
Trabalhando numa área de 
12 hectares doada pelo seu 
pai, há 18 anos sendo assis-
tido pela Empresa de Assis-
tência Técnica e Extensão 
Rural da Paraíba (Emater) 
e seguindo corretamente as 
orientações técnicas, tem ob-
tido bons resultados.

Suas plantações são 
visitadas por técnicos e 
agricultores de municípios 
vizinhos, que desejam co-
nhecer o trabalho ali reali-
zado. No início, mesmo com 
pouca experiência nesta 
atividade, ele realizava o 
plantio de hortaliças como 
coentro, cebolinha e alface. 
O agricultor demonstrou in-
teresse em colocar em prá-
ticas as técnicas corretas de 
manejo e cultivo apresenta-
dos pelos extensionistas da 
Emater de Nazarezinho e 
logo começaram a surgir os 
resultados positivos.

O coordenador regional 
da Emater em Sousa, Francis-
co de Assis Bernardino, infor-
mou que à época o produtor 
rural, orientado, decidiu fazer 
investimentos na proprie-
dade. O extensionista Aldo 
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A família Pedrosa está obtendo uma boa produção em plantio de várias espécies agrícolas em terras do município de Nazarezinho

Abrantes elaborou um projeto 
de financiamento para a recu-
peração de um açude no ano 
de 2010, através do Pronaf, 
junto ao Banco do Nordeste, o 
ponto de partida para garan-
tir água que seria utilizada de 
forma racional na irrigação de 
seu plantio.

Com a reserva hídrica 
estratégica garantida e se-
guindo rigorosamente as 
técnicas de manejo apre-
sentadas, Alcino Pedrosa 
iniciou na época o cultivo de 
hortaliças, mesmo com pou-
ca experiência. “Com a con-
tribuição da Emater, com 

a boa vontade e os inves-
timentos feitos no imóvel, 
hoje o agricultor está obten-
do os resultados desejados”, 
comentou o técnico.

“Este imóvel é modelo 
em toda a região de Sousa, 
recebe constantes visitas 
de agricultores e técnicos 

de outros municípios que 
querem conhecer os frutos 
do nosso esforço”, comen-
tou o agricultor.

Alcino Pedrosa integra a 
Associação Comunitária Isaú 
Pedrosa de Lima, constituída 
de 72 agricultores familia-
res, e grande parte dos as-

sociados cultiva os mesmos 
produtos. “No entanto, ape-
sar do esforço dos demais, 
Alcino é o que mais se des-
taca, sobretudo porque tra-
balha com a integração de 
todos da família”, comentou 
Assis Bernardino.

No ano de 2015, apesar 
da prolongada estiagem e a 
escassez de água, o agricultor 
realizou em épocas diferen-
tes o plantio de várias cultu-
ras. Durante o ano foram dois 
plantios de melancia, sendo 
o primeiro em junho e outro 
em outubro, em área de 0,5 
e 0,3 hectares; ele utilizou 
irrigação por gotejamento e 
obteve uma produtividade 
de 23.700 quilos e 14.800 
quilos, respectivamente em 
cada plantio, comercializan-
do no sítio ao preço médio 
de R$ 0,70 o quilo.

Também plantou melão 
em épocas diferentes, em 
agosto e outubro, com uma 
produção de 8.700 quilos 
e 9.800 quilos em cada co-
lheita, vendido a R$ 1,10kg 
e 1,20kg, respectivamente. 
Outra cultura foi o feijão, 
que plantou uma área de 0,4 
hectares em janeiro, obteve 
uma colheita de 6.000 quilos, 
comercializados a R$ 2.00 
o quilo. Numa área de 0,6 
hectares, em janeiro do ano 
passado ele plantou abóbora 
cabocla, obtendo uma colhei-
ta de 7.200 quilos, que foi 
vendida ao preço médio de 
R$ 1.20 o quilo.

No mês de junho, traba-
lhando racionalmente os re-
cursos hídricos disponíveis, 
Alcino Alves Pedrosa plantou 
0,4 hectares de tomate, ob-
tendo uma produção de 22,5 
toneladas. Também neste 
período cultivou 0,6 hecta-
res de batata, doce, obtendo 
uma produtividade de 6.600 
quilos. Com relação ao milho 
verde, ele cultivou em janeiro 
apenas 0,2 hectares, obtendo 
uma produção de 2.000 qui-

los. Durante o ano de 2015, o 
agricultor comercializou toda 
sua produção para o Progra-
ma de Aquisição de Alimento 
(PAA) e Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae), 
seguindo o calendário de en-
trega. Nestes dois programas 
de compras governamentais, 
conforme o preço praticado, 
a melancia foi entregue a R$ 
0,69 o quilo e R$ 1,56 o qui-
lo de milho verde. Quando 
começou a receber assistência 

técnica da Emater, hoje empre-
sa integrante da Gestão Unifi-
cada Emepa/Interpa/Emater, 
vinculada à Secretaria do De-
senvolvimento da Agropecuá-
ria e da Pesca, Alcino Pedrosa, 
plantou numa pequena área, 
coentro, alface e cebolinha e 
agora tornou-se uma referên-
cia na região.

Ele entrega a sua produ-
ção em todos os supermer-
cados da região, o excedente 
da produção vende na feira 

livre de Sousa, tudo sendo 
transportado em seu próprio 
veículo. “Tudo o que temos, 
hoje, tem a colaboração da 
Emater, que nos orienta. Te-
mos como produzir e a co-
mercialização garantida”, co-
mentou o agricultor.

Suas quatro filhas es-
tudam e, nas horas de folga, 
ainda ajudam nas ativida-
des de colheita da produção. 
“Sem que haja prejuízo para 
seus estudos”, completou.

Pouca água para várias espécies 

Uma pesquisa feita 
pela Ipsos Public Affairs 
e encomendada pela or-
ganização não governa-
mental (ONG) Repórter 
Brasil revelou que 70% 
dos brasileiros sabem 
que ainda existe traba-
lho escravo no País, 17% 
disseram que não existe 
e 12% responderam que 
não sabem. Entre os en-
trevistados com mais de 
60 anos, 61% disseram 
que o trabalho escra-
vo ainda é praticado no 
Brasil. No grupo de jo-
vens com idade entre 16 
e 24 anos, 65% demons-
traram ter menos conhe-
cimento do assunto. Fo-
ram entrevistadas 1.200 
pessoas em 72 cidades.

Na pesquisa, 27% 
das pessoas ouvidas dis-
seram não saber o que 
é trabalho escravo e 
24% responderam que 
salário abaixo do consi-
derado justo não confi-
gura trabalho análogo 
à escravidão. Para os 
entrevistados, os fatores 
que configuram traba-
lho escravo são servidão 
por dívida (19%), con-
dições degradantes de 

trabalho (8%), trabalho 
forçado (7%) e jornada 
exaustiva (1%). Para a 
pesquisadora Fernanda 
Sucupira, da ONG Re-
pórter Brasil, o patamar 
de pessoas que sabem 
que existe trabalho es-
cravo é elevado e fruto 
do trabalho de conscien-
tização alcançado no 
decorrer dos últimos 20 
anos por meio das cam-
panhas e medidas de 
combate ao problema, 
mas, ao mesmo tempo, 
há uma parcela signifi-
cativa da população que 
precisa ser sensibilizada.

“Nas perguntas 
abertas, vemos com 
preocupação a resposta 
‘não sei’ quando per-
guntamos o que é traba-
lho escravo. Há um nível 
elevado de consciência 
de que existe trabalho 
escravo, mas as pessoas 
não sabem o que o defi-
ne e como se caracteriza. 
Quando vemos outros 
elementos destacados, 
como remuneração, per-
cebemos que as pessoas 
não têm consciência da 
gravidade, não sabem 
que há outros elementos 
e desconhecem a gravi-
dade do problema”, afir-
mou Fernanda.

70% dos brasileiros 
sabe que há crimes

TRABALHO ESCRAVO NO PAÍS

Decisão judicial que ga-
rante a divulgação do espelho 
da redação do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
junto com as notas das provas 
ainda não valerá para a edição 
de 2015, segundo a assesso-
ria de imprensa do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região 
(TRF4). Isso porque o proces-
so não foi concluído e ainda 
cabe recurso. As notas do exa-
me, feito em outubro do ano 
passado, serão divulgadas na 
próxima sexta-feira e de acor-
do com o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), o 
espelho somente será dispo-
nibilizado posteriormente. A 
decisão do tribunal foi divul-
gada no dia 3 de dezembro do 

ano passado. O órgão acolheu 
recurso do Ministério Público 
Federal (MPF) e julgou que 
o Inep deve disponibilizar o 
acesso ao espelho de redação 
do Enem junto com a divulga-
ção da nota individual de cada 
candidato. Noficado, o Inep 
tem até 15 de fevereiro deste 
ano para se manifestar, prazo 
que já extrapola a data da di-
vulgação da nota das provas e, 
portanto, não obriga a entrega 
do espelho da redação ao es-
tudante. O Inep diz que já re-
correu da decisão.

Pelas regras atuais, o 
Inep divulga no começo do 
ano as notas obtidas pelos 
participantes no Enem. Me-
ses depois, divulga – apenas 
para fins pedagógicos – o es-
pelho da redação, que detalha 
a correção dos textos. Todos 
os anos, há estudantes que 

discordam da correção. Atual-
mente, eles ainda não podem 
recorrer ao Inep pedindo uma 
revisão das notas. 

A ação civil pública em fa-
vor dos estudantes foi ajuiza-
da pelo MPF em 2014, pedin-
do que o instituto modificasse 
o edital do exame daquele ano 
sob o argumento de que a pu-
blicidade tardia prejudicaria 
o estudante. Como a nota do 
Enem pode ser utilizada para 
participação em diversos pro-
gramas educacionais, o obje-
tivo do pedido é garantir aos 
candidatos tempo hábil de so-
licitar a correção de eventual 
equívoco ou irregularidade.

O pedido já havia sido re-
jeitado anteriormente pela 2ª 
Vara Federal de Florianópolis. 
Agora o TRF4 entendeu que as 
regras vigentes devem ser mo-
dificadas. Como o exame tem 

grande importância na vida 
do estudante, deve ser respei-
tado o princípío de publicida-
de garantido na Constituição.

Em nota, o Inep disse que 
o acesso à correção da reda-
ção tem fins meramente pe-
dagógicos, apenas para que o 
estudante saiba mais detalhes 
sobre o próprio desempenho, 
não cabendo recurso. Isso 
está estabelecido em Termo 
de Ajuste de Conduta (TAC), 
mantido pelo Ministério da 
Educação e pelo MPF.

“Compete lembrar que a 
correção da redação do Enem 
já prevê recursos de ofício, 
sendo avaliada por dois cor-
retores. A discrepância entre 
as notas dos dois corretores 
independentes foi reduzida 
em 2013 para 100 pontos 
(em 2012, era 200), esclare-
ceu, ainda, o Inep.

Correção não será divulgada no dia 8
REDAÇÃO DO ENEM

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

Flávia Albuquerque 
Da Agência Brasil
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Cursos Profissionalizantes

Senac oferece mais de 1.600 vagas
Capacitação será aplicada 
nas cidades de Cajazeiras, 
Campina Grande e na capital

Início de ano é época 
de fazer planos, inclusive 
sobre a vida profissional. E 
para cumpri-los, muitas ve-
zes, é preciso se capacitar. 
Para proporcionar estas ha-
bilidades com o objetivo de 
enfrentar o mercado de tra-
balho, o Senac Paraíba oferta 
1.660 vagas em 40 cursos 
profissionalizantes em João 
Pessoa, Campina Grande e 
Cajazeiras. São capacitações 
nas áreas de Comércio, Ges-
tão, Informática, Saúde, Se-
gurança, Turismo, Beleza, 
Gastronomia e Idiomas.

Em João Pessoa, as va-
gas estão distribuídas no 
Centro de Educação Pro-
fissional de João Pessoa 
(CEP-JP), e no Centro de 
Desenvolvimento Gerencial 
(Cendege). 

No CEP-JP, são 545 
oportunidades para se ca-
pacitar em: Autocad 2D e 
3D: documentação e pro-
jeto; Formatação trabalhos 
acadêmicos com Word; Ge-
renciamento de projetos: 
MS Project; Illustrator CS5; 
Informática Básica com In-
ternet; Montador e repara-
dor de computadores; Pho-
toshop CS5 e Cabeleireiro. 
E, ainda, Automaquiagem; 
Barbeiro; Colorimetria; Hi-
dratação, Corte e Escova; 
Maquiador; Produção de 
Noivas; Design de Sobran-
celhas; Auxiliar de Fatura-
mento; Gestão Financeira; 
Legislação Fiscal e Tributá-
ria; Representante Comer-

Planos vão cobrir 
novas coberturas

A Federação Nacional de 
Saúde Suplementar (FenaSaúde) 
informou que as suas associadas e 
os seus prestadores de serviços as-
sistenciais estão preparados para 
atender aos novos procedimentos 
que se tornaram obrigatórios com 
a chegada de 2016. A entidade re-
presenta 18 grupos de operadoras 
de planos privados de assistência à 
saúde. Desde o último sábado (2), 
passaram a valer regras da Agência 
Nacional de Saúde (ANS), que in-
cluem 21 procedimentos ao rol de 
cobertura obrigatória das operado-
ras de planos de saúde.

Macunaíma entra 
em domínio público

Um dos maiores clássicos da 
literatura brasileira, Macunaíma, de 
Mário de Andrade, entrou em domínio 
público. Isso acontece porque o primei-
ro dia do ano é “tradicionalmente” o Dia 
do Domínio Público e as obras podem 
ser usadas livremente por qualquer 
pessoa. Isso significa que a obra po-
derá ser copiada, xerocopiada, repro-
duzida e adaptada, assim como todas 
as outras obras do autor modernista. 
As regras de domínio público variam 
conforme o País. No Brasil, de acordo 
com a legislação, as obras ficam livres 
de direitos autorais no primeiro dia do 
ano seguinte em que se completam 70 
anos da morte do autor.

app denuncia crime 
de agentes públicos

Os crimes cometidos pelos 
agentes públicos, como flagrantes 
forjados, torturas, prisões arbitrárias 
e agressões de policias contra cida-
dãos, presentes nas redes sociais, 
poderão também, agora, ser denun-
ciados por meio de uma nova ferra-
menta. Para facilitar a autodefesa do 
cidadão fluminense contra a violência 
policial, a rede Meu Rio, em parceria 
com movimentos sociais e moradores 
de favelas, vai lançar no fim do mês 
a ferramenta #SemEsculacho. “Será 
uma ferramenta que também estará 
disponível na web”, disse Guilherme 
Pimentel, coordenador do projeto. 

Brasileira é morta 
a tiros nos eua

A brasileira Alessandra de Mo-
raes Emiliano, de 37 anos, foi morta 
a tiros dentro da loja onde trabalha-
va em Schererville, no Estado de In-
diana, nos Estados Unidos, no último 
sábado, 2. O principal suspeito é o 
ex-marido da vítima, o norte-ame-
ricano Richard Kalecki, de 49 anos, 
encontrado morto no dia seguinte 
em um cemitério de Calumet, cidade 
vizinha. Segundo a imprensa ameri-
cana, a polícia local trabalha com a 
hipótese de que Kalecki tenha come-
tido suicídio. O casal havia se sepa-
rado em 2012 após o americano ser 
acusado de praticar abuso sexual 
infantil. Ele deveria se apresentar à 
Justiça neste ano.

Dupla tenta raptar 
bebê do colo da mãe

A Polícia Civil do Rio Grande do 
Sul investiga um casal suspeito de 
tentar levar o bebê do colo da mãe na 
manhã dessa terça-feira, na Avenida 
Ipiranga. O caso ocorreu em frente a 
uma escola próxima ao Palácio da Po-
lícia. A mãe lutou com a suspeita, que 
desistiu do rapto. Eram cerca de 8h10 
quando a dona de casa de 36 anos des-
ceu do ônibus da linha T1. Com o filho 
de três meses nos braços, ela esperou 
na faixa de segurança para atravessar 
a via. Quando chegou do outro lado, foi 
abordada por uma mulher.

Corte de cabelo é um dos cursos ofertados pelo Senac; comerciário com carteira do Sesc ou Sinecom tem 20% de desconto na matrícula

cial; Rotinas de Escritório; 
Massagem Relaxante e An-
tiestresse; Recepcionista 
em Serviços de Saúde e Re-
flexologia.

Já no Cendege, são 480 
vagas para Televendas – Ha-
bilidades para negociar e 
vender; Logística, Marketing 
de vendas; Liderança para 
resultados; Corel Draw X7; 
Sistema de Dispensação de 
Medicamentos; Treinamen-
to Membros para Cipa; Ser-
viços de Recepcionista para 

eventos; Inglês; Inglês para 
Negócios; Espanhol Aplicado 
e Libras. Em Campina Gran-
de, são ofertadas 475 vagas 
em 18 cursos: Autocad 2D 
e 3D: Documentação e Pro-
jeto; Illustrator CS5; Infor-
mática Básica com Internet; 
Gerenciamento de Projetos: 
MS Project; Montador e re-
parador de Computadores; 
Photoshop CS5; Automa-
quiagem; Cabeleireiro; Colo-
rimetria; Hidratação, Corte 
e Escova; Produção de Noi-

vas; Gestão Financeira; Le-
gislação Fiscal e Tributária; 
Representante Comercial; 
Rotinas de Escritório; Re-
cepcionista em Serviços de 
Saúde; Higiene e Manipula-
ção de Alimentos e Técnicas 
para Cozinheiro.

Na cidade de Cajazeiras, 
as 160 vagas são para as se-
guintes capacitações: Atua-
lização de Cortes e Escovas; 
Unhas Artísticas; Colorime-
tria; Corel Draw; Indesign; 
Photoshop CS5; Legislação 

Fiscal e Tributária; Massa-
gem Relaxante e Antiestres-
se. Os interessados podem 
procurar as unidades do Se-
nac no Estado. Os comerciá-
rios com a carteira do Sesc 
ou Sinecom atualizadas têm 
20% de desconto na matrícu-
la. Mais informações podem 
ser obtidas pelos números: 
(83) 3214-2330 no CEP em 
João Pessoa; (83) 3214-2340 
no Cendege; (83) 3341-5711 
em Campina Grande e (83) 
3531-3552 em Cajazeiras.

FOTO: Divulgação/Senac Paraíba

Queimadas 
crescem 27,5% 
no País em 
2015, diz Inpe

As queimadas aumenta-
ram 27,5% em todo o país, 
passando de 184 mil focos 
em 2014 para aproximada-
mente 235 mil no ano passa-
do, de acordo com o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe).

Segundo a série histórica, 
iniciada em 1999, o resultado 
perde apenas para o número 
de queimadas registradas em 
2010 (249 mil focos).

Os incêndios florestais 
em 2015, detectados por meio 
de satélite, predominaram no 
período menos chuvoso, entre 
agosto e dezembro. Em agosto, 
ocorreram 39 mil queimadas; 
em setembro, foram 72 mil; em 
outubro, foram registrados 50 
mil focos; em novembro, ocor-
reram 27 mil queimadas; e em 
dezembro, foram 18 mil focos.

Entre os meses menos 
críticos, estão janeiro (4 mil 
focos), junho (5 mil incêndios) 
e julho (8 mil queimadas). Os 
meses de fevereiro, março, 
abril e maio registraram cerca 
de 2 mil queimadas cada.

Estados
O Estado com maior 

ocorrência de queimadas foi o 
Pará, que teve mais de 44 mil 
registros em 2015, um cresci-
mento de cerca de 8 mil focos 
em relação a 2014. O segundo 
colocado foi Mato Grosso, com 
32 mil incêndios florestais, 
alta de 4 mil focos na compa-
ração com o ano anterior.

Fernanda Cruz
Da Agência Brasil

Uma reunião ocorrida 
nessa terça-feira na sede da 
Agência Nacional de Águas 
(ANA) debateu a implemen-
tada de mais uma redução 
da vazão dos reservatórios 
das hidrelétricas de Sobra-
dinho (BA) e Xingó (AL), no 
Rio São Francisco. A ANA já 
autorizou a redução da des-

carga mínima dos dois re-
servatórios, de 1.300 metros 
cúbicos por segundo (m³/s) 
para 800 m³/s. No entanto, o 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) 
pediu que a Companhia Hi-
dro Elétrica do São Francisco 
(Chesf), que opera as usinas, 
elabore um plano de contin-
gência antes de colocar em 
prática a medida.

No encontro de hoje, o 
plano será apresentado para 
que seja definida a nova re-
dução da vazão, que deverá 
ser implementada em etapas. 
Participarão do encontro re-
presentantes da ANA, do Iba-
ma, da Chesf e do Operador 
Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS), além de prefeituras 
dos municípios afetados e do 
Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio São Francisco.

O volume de água que sai 
do reservatório de Sobradinho 
em direção à foz do Rio São 
Franciscovem sendo modifica-
do nos últimos anos por causa 
da falta de chuva na região. A 
vazão mínima do reservatório 
é de 1.300 m³/s, mas já foi re-
duzida, a pedido do ONS, para 
1.100 m³/s, depois para 1.000 
m³/s e, em junho, para 900 
m³/s, que é o volume pratica-
do atualmente.

Nova redução da vazão é debatida
reserVatÓrios Do rio sÃo franCisCo

Sabrina Craide
Da Agência Brasil

O reajuste do piso salarial dos 
professores em 2016 é motivo de 
preocupação tanto para estados e 
municípios, quanto para os docen-
tes. De acordo com indicadores nos 
quais se baseiam o reajuste, divul-
gados pelo Ministério da Educação 
(MEC), os salários iniciais devem 
aumentar 11,36%, segundo a Con-
federação Nacional de Municípios 
(CNM). Entes federados, no entan-
to, discordam do índice e calculam 
um aumento de 7,41%.

“Não se trata de discutir o que 
é justo, e sim o que é possível ser 
pago com as receitas municipais”, 
diz o presidente da confederação, 
Paulo Ziulkoski, em nota divulga-
da no último dia 30. “Com certe-
za, os professores merecem rea-
justes maiores, mas não se pode 

aceitar a manipulação de infor-
mações para gerar reajustes acima 
da capacidade de pagamento dos 
governos”, conclui.

O piso salarial dos docentes é 
reajustado anualmente, seguindo 
a Lei 11.738/2008, a Lei do Piso, 
que vincula o aumento à variação 
ocorrida no valor anual mínimo por 
aluno definido  no Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb).

O piso é pago a profissionais 
em início de carreira, com formação 
de nível médio e carga horária de 
40 horas semanais. Segundo a CNM, 
o governo Federal estimou a receita 
do Fundeb em valor maior do que 
ela efetivamente foi, aumentando 
o percentual do reajuste.

Os trabalhadores discordam. 
“Ficou demonstrado que não há 
argumento técnico que justifique 

a redução da porcentagem de 
11,36%. Apesar da crise que está 
colocada, a arrecadação do Fun-
deb foi mantida. Temos abertura 
para pensar em uma fórmula de 
cálculo, mas não agora para 2016, 
podemos pensar para 2017”, diz a 
secretária-geral da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em 
Educação, Marta Vanelli.

Ela lembra que para ter o di-
reito garantido, em 2015, os pro-
fessores entraram em greve em 
diversos estados e municípios, 
porque não tiveram os salários pa-
gos devidamente.

O reajuste é discutido desde 
o final de novembro, quando foi 
instalado o fórum permanente 
para acompanhar a atualização 
do valor do piso salarial nacional 
para os profissionais do magisté-
rio público da educação básica. 
Foram feitas duas reuniões até o 

Estado e município veem dificuldade
Piso Dos Professores

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil
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Paraíba receberá recursos para programas

Defesa agropecuária 
Preço do etanol 
cai em 7 estados

Os preços do etanol hidratado 
nos postos brasileiros caíram em sete 
estados, subiram em outros 15 e fica-
ram estáveis em mais quatro e no Dis-
trito Federal na semana encerrada no 
sábado, 2, segundo a Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustí-
veis (ANP). No período de um mês, os 
preços subiram em 23 estados, caíram 
em três e não se alteraram no Amapá. 
Em São Paulo, principal estado produtor 
e consumidor, a cotação caiu 0,27% na 
semana, para R$ 2,551 o litro. No pe-
ríodo de um mês, acumula valorização 
de 0,47%. Na semana, a maior alta 
ocorreu no Piauí (+1,19%) e o maior 
recuo, no Amazonas (-0,99%). 

Construção acumula 
uma alta de 4,75% 

O custo da construção pau-
lista registrou alta de 0,17% em 
dezembro ante novembro, totali-
zando R$ 1.227,17 por metro qua-
drado. No ano, o indicador apresen-
tou alta de 4,75%, conforme dados 
do Sinduscon-SP e da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV). O Custo Unitário 
Básico (CUB) da construção civil do 
Estado de São Paulo é calculado 
sobre as obras não incluídas na de-
soneração da folha de pagamento 
e reflete a variação dos custos das 
construtoras para a utilização nos 
reajustes dos contratos de obras.

Consumo de energia
caiu 1,8% em 2015

O consumo de energia elétri-
ca no País caiu 1,8% no ano passa-
do em comparação ao de 2014. A 
informação consta do Boletim de 
Carga Mensal de dezembro, divulga-
do nessa terça-feira pelo Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 
em sua página na internet. Segun-
do o relatório do ONS, em dezembro 
do ano passado, houve queda de 
0,5% na demanda de energia ao 
Sistema Interligado Nacional (SIN), 
comparativamente ao mesmo mês 
de 2014. Em relação ao mês ante-
rior, a demanda fechou com cresci-
mento de 0,6%.

DF tem a inflação 
mais alta do País 

Brasília fechou 2015 com 
uma inflação de 11,95%, segundo 
o Índice de Preços ao Consumidor 
Semanal (IPC-S), medido pela Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV). Entre 
as sete capitais pesquisadas pela 
FGV, a capital federal foi a que teve 
a maior alta de preços. Em 2014, 
Brasília havia registrado uma taxa 
de inflação de 6,74%. A segunda 
maior taxa em 2015 foi observada 
em São Paulo (11,58%), cidade que 
havia fechado 2014 com inflação de 
5,67%. Porto Alegre também teve 
uma taxa maior do que a média 
nacional de 10,53% em 2015, ao 
acusar alta de preços de 10,85%.

Material escolar 
varia até 420% 

Pesquisa de preços de mate-
rial escolar feita pelo Procon de São 
Paulo indicou variação de até 420% 
no valor dos itens em diferentes es-
tabelecimentos. Foram avaliados 243 
produtos, entre os dias 14 e 16 de 
dezembro último, em 10 papelarias da 
capital. Em comparação com o levan-
tamento feito pelo órgão em janeiro 
de 2015, foi registrado aumento mé-
dio de 6,02% nos preços. A borracha 
de látex branca, que custa R$ 0,48 na 
zona Norte paulistana, é vendida por 
cinco vezes mais (R$ 2,50) em uma 
papelaria da zona Oeste. 

Eduardo Rodrigues
Da Agência Estado

FOTO: Reprodução/Internet

A defesa agropecuária 
é uma das prioridades do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) e receberá R$ 24 
milhões este ano e em 2017. 
Os recursos serão destina-
dos ao fortalecimento de 15 
agências estaduais de defesa 
agropecuária, por meio de 
convênios estabelecidos via 
Sistema Unificado de Aten-
ção à Sanidade Agropecuá-
ria (Suasa). E a Paraíba está 
incluída na lista de libera-
ções de verbas.

A verba federal permi-
tirá às unidades da Fede-
ração conveniadas investir 
em serviços e programas 
voltados, por exemplo, à er-
radicação da febre aftosa em 
todo o território nacional e 
à intensificação do combate 
às moscas das frutas.

De acordo com o se-
cretário de Defesa Agrope-
cuária, Luís Rangel, o Mapa 
conseguiu viabilizar os con-
vênios a partir da publica-
ção do Decreto 8.613, de de-
zembro de 2015. Os estados 
que receberão os recursos 
são Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Norte, Paraí-
ba, Mato Grosso, São Paulo, 
Pernambuco, Bahia, Ceará, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Piauí, Roraima, Rio Grande 
do Sul e Tocantins.

“Esses recursos servirão 
para estruturar as agências 
de defesa agropecuária des-

ses estados”, destaca Rangel. 
O ministério, acrescentou, 
vai supervisionar as ativida-
des que visam a proteger a 
sanidade dos rebanhos e das 
lavouras brasileiras.

As outras 12 unidades 
da Federação estão alinha-
das com as políticas do Mapa, 
mas não fizeram convênios 
nesse período porque já têm 
ações estruturadas na área de 

defesa ou não estão envolvi-
das diretamente nos macro-
progamas de sanidade.

Febre aftosa
Na área de sanidade ani-

mal, a prioridade é a elimi-
nação total da febre aftosa. 
Segundo Rangel, hoje, quase 
todo o território brasileiro é 
reconhecido como livre de 
aftosa com vacinação – a ex-

ceção é Santa Catarina, que 
tem o status de livre da doen-
ça sem imunização. Apenas o 
Amazonas, Amapá e Roraima 
ainda estão em processo de 
obtenção da condição de livres 
de aftosa com vacinação, o que 
elevará o status de todo o País 
ainda em 2016 e ao reconheci-
mento internacional até 2017 
pela Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE).

Outra prioridade da de-
fesa agropecuária é o com-
bate às moscas das frutas, 
assinala Rangel. Essas pra-
gas constituem, atualmente, 
a principal barreira sanitária 
ao avanço das exportações 
brasileiras do setor de fru-
ticultura. “Temos que traba-
lhar para eliminá-las, objeti-
vando garantir e ampliar os 
mercados.”

Erradicação da febre aftosa do rebanho bovino será uma das prioridades do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

As empresas interessadas 
em aderir ao Simples Nacional 
em 2016 – regime tributário 
diferenciado e simplificado 
aplicável às microempresas e 
às empresas de pequeno por-
te – podem solicitar a opção 
até o 29 de janeiro, último dia 
útil do mês.

Se deferido o pedido, 
a opção retroagirá ao início 
de janeiro de 2016. A Recei-
ta Federal recomenda que  a 
opção seja solicitada no início 
do mês, “a fim de que o contri-
buinte tenha tempo suficien-
te para regularizar eventuais 
pendências apresentadas”.

Enquanto o período de 
solicitação está aberto é per-
mitido o cancelamento da so-
licitação, salvo se o pedido já 
houver sido deferido. O cance-
lamento também não é permi-
tido para empresas em início 
de atividade. Empresas já op-
tantes pelo Simples Nacional 
não precisam renovar opção 
a cada ano. Uma vez optante, 
a empresa somente sairá do 

regime quando excluída, por 
opção, por comunicação obri-
gatória ou de ofício. O contri-
buinte pode acompanhar o 
andamento, os processamen-
tos parciais e o resultado fi-
nal da solicitação no serviço, 
também no site do programa. 
O resultado final das solicita-
ções será divulgado em 17 de 
fevereiro. 

Na hipótese de a opção 
pelo Simples Nacional ser in-
deferida, será expedido termo 
pelo ente federado responsá-
vel pela negativa. Já a contes-
tação ao indeferimento deverá 
ser protocolada diretamente 
na administração tributária 
(Receita Federal, Estado, Dis-
trito Federal ou município) 
na qual foram apontadas as 
irregularidades que vedaram 
o ingresso ao regime.

O Simples Nacional im-
plica o recolhimento mensal, 
mediante documento único 
de arrecadação, dos seguin-
tes tributos:

- Imposto sobre a Ren-
da da Pessoa Jurídica (IRPJ); 
- Imposto sobre Produtos In-

dustrializados (IPI); - Contri-
buição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL); - Contribui-
ção para o Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS); 
- Contribuição para o PIS/Pa-
sep; - Contribuição Patronal 
Previdenciária (CPP); - Impos-
to sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e 
Sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comuni-
cação (ICMS); - Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Nature-
za (ISS).

O recolhimento na for-
ma do Simples Nacional não 
exclui a incidência de outros 
tributos não listados acima, 
como o  Imposto sobre Opera-
ções de Crédito, Câmbio e Se-
guro, ou Relativas a Títulos ou 
Valores Mobiliários (IOF). 

Além disso, mesmo para 
os tributos listados acima, há 
situações em que o recolhi-
mento ocorrerá por parte do 
Simples Nacional, como a con-
tribuição para o PIS/Pasep, 
Cofins e IPI incidentes na im-
portação.

Empresa tem até dia 29 para 
aderir ao Simples Nacional

Produtor do NE tem mais tempo para quitar débito
Ao longo deste ano, o 

produtor rural do Nordeste 
endividado poderá trabalhar e 
se recuperar financeiramente 
sem ser inscrito na dívida ati-
va. A pedido do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, a inscrição dos de-

vedores ficará suspensa até 31 
de dezembro de 2016. Segun-
do o ministério, o alongamen-
to do prazo “foi necessário por 
causa das sucessivas quedas 
de produção provocadas pela 
estiagem (falta de chuvas) na 
região”. 

A pasta destacou ainda 
que a suspensão da cobran-

ça das dívidas em 2016 não 
representa um perdão. A sus-
pensão dos débitos foi oficia-
lizada por meio da Medida 
Provisória 707, editada pela 
presidenta Dilma Rousseff e 
publicada no Diário Oficial 
da União em 31 de dezembro 
de 2015. Segundo estudos do 
Ministério da Agricultura, a 

produção agrícola no Nordes-
te caiu 32% e a área plantada, 
50% em relação ao período 
anterior à seca, nos anos de 
2009 e 2010. 

Morte de gado
O setor leiteiro teve queda 

de 13% e cerca de 1,5 milhão 
de cabeças de gado bovino 

morreram. Os dados não con-
sideram a região do Matopiba, 
formada por partes do Mara-
nhão, Tocantins, Piauí e Bahia. 
Ainda segundo o ministério, 
o fenômeno meteorológico El 
Niño fez com que a seca per-
sistisse no Nordeste em 2015, 
com grandes chances de ocor-
rer novamente em 2016.

Da Agência Brasil

Do Portal EBC

Apesar de uma queda de 
3,4% entre setembro e de-
zembro, o índice de Medo do 
Desemprego dos brasileiros 
cresceu 36,8% no ano passa-
do, de acordo com pesquisa 
divulgada nessa terça-feira, 
5, pela Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI). Além 
disso, o Índice de Satisfação 
com a Vida acumulou queda 
de 8,1% em 2015, embora 
tenha melhorado 1,3% no úl-
timo trimestre do ano. 

A CNI utiliza a média da 
pesquisa em 2003 para es-
tabelecer a base fixa de 100 
pontos da pesquisa. Seguin-
do esse parâmetro, a média 
histórica do Medo do Desem-
prego é de 88,4 pontos, mas 
a deterioração do mercado 
de trabalho no País levou 
o resultado da pesquisa ao 
pico de 105,9 pontos em se-
tembro do ano passado, re-
cuando para 102,3 pontos ao 
fim do quarto trimestre. Em 

dezembro de 2014, o indica-
dor estava em 74,8 pontos.  
Já o Índice de Satisfação com 
a Vida se mantém em um 
dos patamares mais baixos 
da história da pesquisa. Com 
média histórica de 101,6 
pontos, o indicador deixou 
a base de 93,9 pontos veri-
ficada em setembro subindo 
para um 95,1 pontos. 

Entre os entrevistados, 
os homens são os que têm 
maior medo do desemprego, 
ao mesmo tempo em que es-
tão menos satisfeitos com as 
condições de vida no País. 

No recorte por idade, 
as pessoas com mais de 55 
anos têm mais temor de fi-
car sem trabalho e também 
são as que mais se queixam 
das condições de vida. As 
pessoas que cursaram ape-
nas até a 4ª Série do Ensino 
Fundamental são as menos 
satisfeitas com suas condi-
ções de vida. A CNI ouviu 
2.002 pessoas em 143 mu-
nicípios entre os dias 4 e 7 
de dezembro de 2015.

Índice cresceu 36,8% 
em 2015, afirma a CNI

MEDO DO DESEMPREGO
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   Será hoje às 18h15 na Comunidade Maná, no Miramar, a missa de sétimo dia 
de falecimento do desembargador Raphael Carneiro Arnaud.

FOTO: Dalva Rocha

   As vizinhas cidades de Recife e Olinda já respiram carnaval com inúmeras 
notícias sobre blocos e bailes carnavalescos. Aqui, na nossa João Pessoa, nenhum 
sinal sobre o Reinado de Momo, só a notícia de que o bloco Picolé de Manga não vai 
sair este ano no Folia de Rua. 

“Quantas conversas,
 quantas risadas, 
quantas brincadeiras... 
E olha só, hoje nem nos 
falamos mais”

“No fundo eu sempre quis 
saber se suas brincadeiras 
tinham um pouco de ver-
dade, que talvez eu não po-
dia e não queria enxergar”

CAIO FERNANDO ABREU LUÍSA ANTONIOL

Elas adoram vermelho: a aniversariante de hoje Alda Santos, Carla Bezerra e Josenice Gomes

Foto: Dalva Rocha

Momento feliz da família Zenaide: Hermano, Marcelo, Fátima, Socorro, Maria Helena e Tadeu Zenaide 
que está hoje aniversariando

FOTO Dalva Rocha

Presenças bacanas de Paulo Amaral e Ana Paula Borges 

  A conhecida revista  fran-
cesa“Cahiers du Cinema” listou 
que o filme “Aquarius”, do per-
nambucano Kleber Mendonça é 
um dos mais esperados para 
este ano de 2016.
  O filme conta com Sônia 
Braga no papel principal.

ACONTECE HOJE a cerimônia de premiação dos con-
cursos Energisa de Presépios e Redação, com a entrega 
de mais de R$30 mil em prêmios para artesãos, alunos, 
professores e escolas vencedoras.

A solenidade será realizada às 19h30 na Usina Cultu-
ral Energisa e será marcada também pelos lançamentos 
do site da entidade e do edital de Ocupação da Galeria 
de Arte para 2016.

Presépios e redação

Momento de afeto entre Eurides Lima e Diana Miranda

Foto: Dalva Rocha

Cassandra e Clóvis Júnior brindaram com a família a virada do ano no Tropical Hotel Tambaú

Foto: Hélia Botelho

Esma
VÃO ATÉ O próximo 

dia 13 as inscrições para 
a seleção de alunos com 
bacharelado em Direito 
interessados no Curso de 
Preparação à Magistra-
tura semestre 2016.1, da 
Escola Superior da Magis-
tratura.

Estão sendo ofe-
recidas 158 vagas distri-
buídas entre as unidades 
de João Pessoa, Campina 
Grande e Patos.

A PBTUR ESTÁ com uma Central Móvel de Informa-
ções Turísticas funcionando numa van que desde ontem 
estará presente em três importantes atrativos turísticos 
das cidades litorâneas do Conde, Cabedelo e João Pessoa.

A ação visa disponibilizar apoio e informações sobre 
o Destino Paraíba aos milhares de turistas de todo o País 
e do exterior que se encontram na Paraíba. Esta semana, 
a van ficará até sexta-feira na praia de Tambaba.

Informações turísticas

O PROJETO “De Repente no Espaço” movimenta 
hoje o Espaço Cultural José Lins do Rego.

Com entrada gratuita a apresentação desta edi-
ção de hoje será a partir das 19h no Mezanino 2, com 
as duplas Ivanildo Vila Nova e Antônio Lisboa, Gilmar de 
Oliveira e Zé Carlos do Pajeú, Hipólito Moura e Zé Viola, 
Miro Pereira e Erasmo Ferreira, Luciano Leonel e João 
Lourenço, Edvaldo Zuzu e Raulino Silva. 

Repentes no Espaço

Cinema
HOJE TEM sessão 

com pipoca, às 19h30, no 
Cineclube O Homem de 
Areia, na Fundação Casa 
de José Américo, na praia 
do Cabo Branco.

Na telinha, o filme 
de Alfred Hitchcock “Um 
Corpo que Cai”, tido pela 
revista “Sight and Sound” 
como o melhor de todos 
os tempos. O comen-
tarista da noite será o 
crítico de cinema João 
Batista de Brito.

A PARTIR DE hoje a Secretaria de Estado da Receita 
estará publicando de forma online, no Diário Oficial Eletrôni-
co os atos próprios das autoridades fazendárias.

Eles deixarão de ser publicados no Diário Oficial do 
Estado na versão impressa e passarão a ser gerados e 
armazenados eletronicamente na página da Receita Es-
tadual cujo endereço é www.receita.pb.gov.br, onde os 
contribuintes poderão acessá-los.

Diário online    O Centro de Línguas do Estado está promovendo curso de férias onde 
oferecem cursos de Inglês e Espanhol. As aulas começaram ontem e vão até o final 
de janeiro.

Exposição
A ARTISTA plás-

tica Minna Miná está 
expondo no hall da 
Energisa, no bairro do 
Cristo, até o dia 12 de 
fevereiro. A mostra faz 
parte do projeto Arte 
na Empresa.

Memórias
A VIÚVA DO ex-pre-

sidente do Brasil João 
Goulart, Maria Thereza 
Goulart, está escrevendo 
um livro de memórias, 
onde ela vai contar deta-
lhes de sua relação com 
o marido, sua fuga para 
o exílio no Uruguai aos 
24 anos e com os filhos 
João Vicente e Denise, 
entre outras histórias.

Maria Thereza, hoje 
com 75 anos, foi conside-
rada a mais bonita primei-
ra dama do País.

Lançamentos

A PRESIDENTE 
da Funesc, Márcia 
Lucena e a vice-pre-
sidente Nézia Gomes 
convidando para a 
coletiva de imprensa 
para o lançamento 
dos projetos “Cardu-
me” e “Cambada”.

Será hoje às 10h 
no auditório 1 do Me-
zanino 2 do Espaço 
Cultural José Lins do 
Rego quando serão 
anunciadas as ações 
e projetos para o 
primeiro semestre 
deste ano.

   Já são inúmeras senhoras da sociedade que confirmaram presenças no 
nosso chá de aniversário nesta próxima sexta-feira, às 16h no Tropical Hotel Tambaú.

Arquiteto Oliveira 
Júnior, professor e pianista 
Tadeu Zenaide, sras. Niedja 
Medeiros, Flávia Zirpoli e 
Alessandra Farias Leal, 
empresários Sérgio Paiva 
da Cunha Dália e Alda Luna 
Santos, ex-prefeito Carlos 
Mangueira, ex-deputado 
Chico Lopes, médica Maria 
Madalena Crispim Lima.
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MP instaura inquérito 
civil para apurar falta 
de combustível na PB
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Quem desrespeitar vagas 
especiais em shoppings, por 
exemplo, pode ser autuado

Motorista infrator será punido
EM ESTACIONAMENTOS PRIVADOS

Em janeiro, logo após as fes-
tividades do fim de ano, o con-
sumidor campinense se depara 
com as contas referentes ao ano 
anterior. Fatura do cartão de 
crédito (na maioria das vezes 
acima do limite orçamentário), 
IPTU, IPVA, seguro obrigatório e 
a lista do material escolar. Para 
ajudar o consumidor a economi-
zar, o Procon de Campina Gran-
de realizou uma pesquisa de 
preço dos 46 itens mais comuns 
da lista desse material. Os valo-
res foram pesquisados em seis 
estabelecimentos da cidade.

Entre os produtos pesquisa-
dos estão o papel ofício, carto-
linas, tintas, colas, fitas, giz de 
cera, pincéis, caneta, borracha, 
réguas e cadernos. A pesqui-
sa foi adequada para uso indi-
vidual e considerou as marcas 
mais baratas do mercado.

O produto que obteve maior 
variação de preço foi o cader-
no de 12 matérias, registrando 
uma diferença de até R$11,45 
entre um estabelecimento e 
outro, ou seja, esse item pode 
custar de R$8,50 até R$19,95. 

Em segundo lugar está a caixa 
do lápis hidrocor fino (12 unida-
des), com valores entre R$1,50 e 
R$7,90, o que pode representar 
uma economia de até R$6,40 
para quem optar pelo produto 
de menor valor. Por último, o 
caderno pautado pequeno (96 
folhas), custando entre R$1,50 
e R$5,50.

O consumidor também po-
derá economizar em outros 
itens que farão toda a diferença 
ao final das compras, a exem-
plo da resma do papel ofício 
A4. Esse produto é encontrado 
por valores que variam entre 
R$15,99 e R$17,65. Já a resma 
do papel ofício 09 custa entre 
R$21,60 e R$24,15. A caneta es-
ferográfica pode custar R$0,45 
ou até R$ 2,69. O caderno pau-
tado pequeno (48 folhas) tem 
valores entre R$1,05 e R$5,50.

O Procon Municipal também 
disponibiliza a análise estatís-
tica da coleta de preços. “É im-
portante que o consumidor pes-
quise os valores e leia a análise 
estatística. Nela, os campinenses 
podem encontrar detalhada-

mente onde é vantajoso fazer a 
compra”, orientou o coordena-
dor executivo, Paulo Porto.

“Diante do atual cenário 
econômico, orientamos aos pais 
e responsáveis que, antes de sair 
às compras, verifiquem quais os 
itens que restaram do período 
letivo anterior e avaliem a pos-
sibilidade de reaproveitá-los”, 
disse Paulo.  

Aqueles que estiverem dis-
postos a percorrer o centro de 
Campina Grande poderão ter 
uma economia significativa, 
visto que, os estabelecimentos 
pesquisados estão localizados 
no município. E mesmo sendo 
muito próximos foi identifica-
da uma variação significativa de 
preços de um estabelecimento 
comercial para outro.

A tabela completa, com os 
valores e a análise estatística, 
estão disponíveis na sede do 
Procon Municipal, no centro da 
cidade, na Rua Afonso Campos, 
304, segundo andar. Os interes-
sados podem ainda pesquisar 
na plataforma online do órgão, 
proconcg.com.br.

Pesquisa revela diferença de R$ 11 em caderno
PREÇO DE MATERIAL ESCOLAR EM CG

O Procon realizou levantamento de preço dos 46 itens mais comuns da lista de material pedida pelas escolas da cidade 

Os contribuintes de im-
postos e taxas da capital já po-
dem se programar para efetu-
ar os pagamentos dos tributos 
municipais. A Prefeitura de 
João Pessoa divulgou no Sema-
nário Oficial o calendário fiscal 
referente a este ano. O IPTU e 
TCR, que tem conta única com 
15% de desconto vencendo no 
dia 7 de março, teve atualiza-
ção monetária de 10,48%. 

A Secretaria da Receita 
Municipal (Serem), também 
estabeleceu as regras para o 
pagamento dos tributos, pre-
ços públicos e demais rendas 
devidas ao município. A Porta-
ria nº 044/2015 foi publicada 
no Semanário Oficial nº 1507. 
Neste ano, os boletos de IPTU 
e TCR serão impressos e entre-
gues até o dia 15 de fevereiro. 
Quem não receber os boletos, 
pode acessar o Portal do Con-
tribuinte, na página oficial da 
prefeitura, ou comparecer a 
um dos pontos de atendimento 
da Serem para imprimí-los.

Os pagamentos são ini-
ciados no dia 7 de março para 
quem optar por pagar todo o 
tributo em cota única ou, para 
o pagamento da 1ª parcela 
para quem optou pelo paga-
mento parcelado. Os contri-
buintes também podem pagar 

o total sem desconto em par-
cela única, vencendo no dia 7 
de abril. Os vencimentos são 
os mesmos para a TCR. De-
pendendo do valor cobrado no 
IPTU e TCR, o pagamento pode 
ser parcelado em até dez vezes, 
desde que o valor da parcela 
seja de valor igual ou superior 
a R$ 30,74. 

ISS
O pagamento do ISS se-

gue as mesmas datas fiscais de 
vencimento, no entanto obser-
vam casos específicos. Os pro-
fissionais autônomos inscritos 
antes de 1º de janeiro deste 
ano na Receita Municipal têm 
vencimento da cota única em 
7/4 e do total sem desconto 
em 6/5. A primeira parcela 
para o pagamento parcelado 
também é em 7/4. Mas o im-
posto só pode ser parcelado 
em até seis vezes.

Já para os recolhimentos 
referentes ao ISS para ativida-
des em que o preço total dos 
serviços prestados ou toma-
dos durante cada mês compe-
tência é utilizado  como base 
de cálculo tem vencimentos 
diferenciados. A base estabe-
lecida para o pagamento da 
competência de cada mês va-
ria entre os dias 10 e 12. 

Contribuintes podem 
programar pagamentos

TRIBUTOS MUNICIPAIS

saiba mais

Cuidados necessários:
l Pesquise preços em vários estabelecimentos para verificar 
se não se trata de uma “falsa liquidação”. 
l Não compre por impulso só porque é barato, pois a merca-
doria pode não ter utilidade para você.
l Veja se compensam as promoções do tipo “pegue dois, leve 
três”, ou que deem brindes, descontos em segunda compra, 
sorteio de prêmios.
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 No caso de produtos com pequenos defeitos – roupas com 
manchas, descosturadas 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 produ-
tos duráveis.  

Foto: Evandro Pereira

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Agora é lei. O condutor 
que desrespeitar as regras 
de trânsito em áreas públi-
cas ou privadas, a exemplo 
de shoppings, supermerca-
dos ou mesmo condomínios, 
poderá ser multado, perder 
cinco pontos na carteira e ter 
o carro rebocado. Segundo o 
superintendente de Mobili-
dade Urbana de João Pessoa 
(Semob), Carlos Batinga, essa 
é uma resolução do Conselho 
Nacional de Trânsito (Con-
tran) que a população já esta-
va exigindo. 

“Nossa meta é priorizar 
a fiscalização pelo respeito 
às calçadas, as faixas de pe-
destres, as vagas especiais e 
agora aos estacionamentos 
em áreas públicas e privadas”, 
disse Batinga, alertando que 
agora os agentes de trânsito 
têm autorização para entrar 
livremente em estacionamen-
tos públicos e privados na ca-
pital e multar os infratores.

Ele enfatizou que a popu-
lação também pode auxiliar os 
agentes de trânsito com essa 
nova lei. “A pessoa que esti-
ver em algum shopping, su-
permercado, órgãos públicos 
ou condomínios e presenciar 
alguma irregularidade, pode 
ligar para os números 0800-
281 1518 ou 3218-9310 e 
acionar a Semob para que o 
órgão tome as providências”.

Batinga também fez um 
alerta aos idosos para deixar 
seus veículos em estaciona-
mentos preferenciais. “O pró-
prio idoso só pode estacionar 
seu veículo nas vagas destina-
das à terceira idade se ele tiver 
a credencial para esse tipo de 
estacionamento. O idoso que 

ainda não tem a credencial  
pode adquiri-la na sede da 
Semob. Para tirar a credencial 
basta apresentar o documento 
de identidade e comprovante 
de residência”, explicou Batin-
ga, afirmando que sem o docu-
mento que deve ficar exposto 
no parabrisa, o carro poderá 
ser multado.

A decisão de aumentar 
a punição para os motoristas 
que não respeitam as vagas 
reservadas para os idosos ou 
deficientes físicos, bem como 
as faixas de pedestres em es-
tacionamentos públicos priva-
dos foi do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran).

O valor da multa é de R$ 
127,00 e o motorista também 
perde cinco pontos na car-
teira.  Segundo o parágrafo 
único do artigo 2º do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), 
as vias internas pertencentes 
aos condomínios constituí-
dos por unidades autônomas 
podem ser regidas pela legis-
lação de trânsito. 

Detran
Segundo o engenheiro 

de trânsito do Departamen-
to Estadual de Trânsito (De-
tran-PB), Rui Bezerra, essa 
lei veio em boa hora porque 
os condutores desrespeitam 
todos os tipos de estaciona-
mento. “Até o estacionamen-
to da sede do Detran que não 
tem competência para fisca-
lizar e autuar em estaciona-
mento é desrespeitado todos 
os dias”, afirmou.  

O engenheiro de trân-
sito do Detran disse ainda 
que as autuações em áreas 
públicas privadas só podem 
ser aplicadas por agentes de 
trânsito da Semob. Funcio-
nários de shopping podem 
apenas orientar os clientes, 
já as fiscalizações e multas só 
podem ser feitas pelos agen-
tes da Semob. 

Procon sugere evitar compras por impulso
Começou a temporada 

de liquidação e várias lo-
jas estão dando até 50% de 
desconto. Apesar da oferta, 
a Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor (Procon-JP) orienta 
que os consumidores devem 
ter cautela no momento da 
compra e evitar a aquisição 
de itens desnecessários para 
não estourar o orçamento.

O secretário do Procon-JP, 
Helton Renê, ressalta que 
o consumidor deve avaliar 
a real necessidade da com-
pra e se certificar de que 
correspondam à oferta ou 
publicidade anunciada. “É 
preciso comparar preços e 
ficar atento quando as pro-
moções forem vantajosas de-
mais. Compras por impulso 
são grandes vilãs que podem 
comprometer o orçamento 
familiar”, disse. 

 Mesmo com a tempora-
da de descontos, o Procon-JP 
destaca que nos produtos 
em liquidação, a garantia do 
Código de Defesa do Consu-
midor (CDC) incide sobre a 
compra. “Os eventuais de-
feitos em produtos de mos-
truário que forem vendidos 
devem estar expressamente 
descritos e informados ao 
consumidor, para isentar da 
obrigação de troca ou repa-
ro”, afirmou Helton Renê. 

Já os demais problemas, 
seguem a garantia normal do 
CDC que para os vícios de fá-
cil constatação é de 30 dias 
para bens não duráveis (rou-
pas, descartáveis) e 90 dias 
para bens duráveis (geladei-
ra, fogão, eletrodomésticos 
em geral). Esta garantia pode 
ser maior, por ato do forne-
cedor, constante do Manual 
de Garantia dos produtos.

TEMPORADA DE LIQUIDAÇÃO
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MP instaura inquérito civil para 
apurar falta de combustível na PB
Representantes das 16 
distribuidoras de petróleo 
vão ser convocados

Um inquérito civil pú-
blico foi instaurado pelo 
Ministério Público, por 
meio do Programa de Pro-
teção e Defesa do Consu-
midor do MPPB (MP-Pro-
con), para apurar a falta 
de combustíveis (gasolina 
e álcool) nos postos da 
Paraíba. Na reunião reali-
zada na manhã de ontem, 
na sede do MPPB, o dire-
tor-geral do MP-Procon, 
promotor de Justiça Glau-
berto Bezerra, anunciou 
que está convocando os 
representantes das 16 dis-
tribuidoras de petróleo no 
Estado. Ele explicou que 
a sonegação do produto 
para aumentar os preços é 
crime e a lei prevê prisão 
dos infratores.

Segundo Glauberto Be-
zerra, no inquérito civil pú-
blico também será verificado 
se está havendo improbidade 
administrativa e viabilizada 
a cobrança de multa por da-
nos morais e coletivos à po-
pulação paraibana.

Na reunião, presidida 

pelo procurador-geral de 
Justiça da Paraíba, Bertrand 
Asfora, o empresário Nel-
son Lira fez uma denúncia, 
quando revelou que duas 
distribuidoras de combustí-
veis estão privilegiando os 
postos dos supermercados 
Carrefour e Extra, em detri-
mento dos demais. “Só eles 
têm direito a gasolina, por 
isso os postos praticam pre-
ços mais baixos”, disse.

O procurador Bertrand 
Asfora considerou grave a 
denúncia e afirmou que será 
apurada, pois não pode exis-
tir determinados privilégios. 
Ele foi mais além ao citar 
que esse tipo de comporta-
mento deverá ser esclareci-
do durante a reunião que o 
promotor Glauberto Bezerra 
terá com os representantes 
das distribuidoras.

Participaram da reu-
nião o secretário e o secre-
tário adjunto da Secretaria 
Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor de 
João Pessoa (Procon-JP), 
respectivamente, Helton 
Renê e Marcos Santos; o di-
retor-presidente do Sindi-
cato do Comércio Varejista 
de Derivados de Petróleo 
da Paraíba (Sindipetro-PB), 
Omar Hamad Filho; o presi-
dente executivo do Sindicato 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

da Indústria de Fabricação 
do Álcool no Estado da Pa-
raíba (Sindalcool), Edmundo 
Coelho Barbosa; a presiden-
te da Companhia Docas da 
Paraíba, Gilmara Temóteo; o 
gerente-executivo de Fisca-

lização da Receita Estadual, 
Marx Gusmão; e o empresá-
rio do segmento de postos 
de combustíveis Nelson Lira.

“Suspendemos o nosso 
recesso forense para bus-
car a origem dessa crise no 

abastecimento de combus-
tíveis no Estado da Paraí-
ba. Vamos investigar se é 
um problema de gestão por 
parte da Petrobras, se é um 
boicote contra a Paraíba, 
ou movimentação para se 

ganhar em cima da crise”, 
disse o procurador-geral 
Bertrand Asfora, ressaltan-
do: “esse problema não é só 
uma questão jurídica. É uma 
questão de defender os di-
reitos dos paraibanos”.

Fotos: Evandro Pereira

A reunião, presidida pelo procurador-geral de Justiça da Paraíba, Bertrand Asfora, aconteceu na sede do Ministério Público

A presidente da 
Companhia Docas, Gil-
mara Temóteo, fez uma 
explanação do proce-
dimento em relação ao 
fluxo de abastecimento 
do Porto de Cabedelo 
e, segundo ela, perma-
nece normal. “O que 
pode ter ocorrido foi 
relacionada à logística 
da Transpetro respon-
sável pela distribuição 
do combustível e a pro-
gramação de todas as 
cargas que chegam nos 
portos do Brasil”. No 
Complexo Portuário de 
Cabedelo estão insta-
lados 26 tanques com 
capacidade para arma-
zenar 63.859 toneladas 
de combustíveis.

Gilmara disse ainda 
que houve um atraso na 
semana do Natal “e isso 

O gerente-executivo 
de fiscalização da Receita 
Estadual, Marx Gusmão, 
disse que, por determi-
nação do secretário Ma-
rialvo Laureano Filho, 
anteontem foi iniciada, 
após reunião com o pro-
motor Glauberto Bezer-
ra, investigação dos esto-
ques de combustíveis nas 
distribuidoras, nas usinas 
e nos postos de combus-
tíveis, com o objetivo 
de averiguar se está ha-
vendo sonegação desses 
produtos. “Até amanhã 
(hoje) estaremos entre-
gando relatório sobre 
esse trabalho”, garantiu 
Marx.

Essa fiscalização está 
ocorrendo nas usinas pro-
dutoras de álcool da Pa-
raíba, nas distribuidoras 

e também nos postos e, 
segundo Marx, é preciso 
saber porque o combustí-
vel não está chegando às 
bombas em quantidade 
necessária ao abasteci-
mento da população.

Ele explicou que os 
levantamentos começa-
ram logo após a reunião 
com o promotor Glauber-
to Bezerra, com as equi-
pes nas usinas fiscalizan-
do os estoques de álcool 
e em Cabedelo verifican-
do se há combustíveis nas 
empresas responsáveis 
pela distribuição. 

Ao final da reunião, 
o presidente-executivo 
do Sindálcool, Edmundo 
Coelho Barbosa, distri-
buiu nota onde consta 
parte do ofício encami-
nhado à Agência Nacio-

nal do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis 
demonstrando a preo-
cupação da entidade 
paraibana com a atual 
situação da logística na 
distribuição dos deriva-
dos de petróleo no Es-
tado. E se propõe, junto 
com a ANP, buscar união 
entre as distribuidoras de 
combustíveis na logística 
de modo a preservar as 
bases das distribuidoras 
de Cabedelo e a com-
petitividade do etanol 
produzido nas empresas 
associadas. “Estamos es-
timulando a constituição 
de um consórcio de logís-
tica como uma forma de 
unir as distribuidoras de 
combustíveis no Nordes-
te”, salienta o ofício en-
viado à direção da ANP.

Fluxo no porto é considerado normal

Receita Estadual fiscaliza usinas e postos

proporcionou esse trans-
torno à população”. 
A atracagem no navio 
estava marcada para o 
dia 26, o que aconteceu 
somente no dia 29 com 
14 mil toneladas de com-
bustíveis. “Nosso traba-
lho é receber a carga, 
fazer a estocagem nos 
tanques e, a partir daí, 
a responsabilidade passa 
a ser das distribuidoras – 

Petrobras e Transpetro”, 
explicou.

Segundo Gilmara, 
a chegada do próxi-
mo navio com carga de 
combustível está pro-
gramada para amanhã. 
A embarcação, vinda de 
Salvador, estará com 13 
mil toneladas, sendo 10 
mil toneladas de gasoli-
na e 3 mil toneladas de 
óleo diesel.

Uma nova etapa da 
obra do viaduto da Aveni-
da Geraldo Mariz, em Tam-
bauzinho,  será realizada de 
hoje até sexta-feira (8). Para 
isso, a Prefeitura Municipal 
de João Pessoa precisará in-
terditar parcialmente o tre-
cho da BR-230 compreendi-
do entre os quilômetros 17 
e 18. A interdição acontece-
rá em horários alternados, 
sempre no turno da noite. 

Serão fechadas para 
circulação as faixas cen-

trais nos dois sentidos de 
fluxo. A primeira interdi-
ção acontece a partir das 
22h de hoje, estando a via 
liberada às 5h de amanhã. 
No mesmo dia, a via volta a 
ter as faixas centrais fecha-
das às 22h, sendo liberada 
em definitivo a partir das 
5h da sexta-feira. 

Neste período, a Secre-
taria Municipal da Infraes-
trutura poderá realizar o 
trabalho de protensão da 
viga transversiva central. 

Parte essencial da estrutu-
ra do viaduto. 

A obra, que liga as ruas 
José Florentino Júnior e De-
putado Geraldo Mariz, vai 
conectar o bairro da Torre 
aos bairros Tambauzinho 
e Miramar, possibilitando 
que os condutores tenham 
uma rota alternativa à Ave-
nida Epitácio Pessoa. Com a 
alternativa de tráfego, a via 
principal poderá ser desa-
fogada, principalmente nos 
horários de pico. 

Nova etapa da obra interdita 
trecho da BR-230 a partir de hoje 

VIADUTO DE TAMBAUZINHO

O abastecimento de 
combustíveis de alguns pos-
tos da cidade de Patos, que 
enfrentaram falta do produ-
to,  já está normalizada. Mas 
o risco de um novo desabas-
tecimento não é descartado 
pelo Procon Municipal, que 
já se reuniu com os repre-
sentantes dos postos ins-
talados na cidade para dis-
cutir o problema que tem 
atingindo vários municípios 
do Estado.

No caso específico de 
Patos, o problema da falta 
de combustível se deu na úl-
tima semana do ano passa-
do, no período que compre-
endeu o Natal e o Réveillon, 
fato que deixou muitos 
motoristas preocupados, 
sobretudo aqueles que se 
programaram para viajar, o 
que ocasionou grandes filas 
em alguns postos. Dos 21 
estabelecimentos de venda 

de combustíveis instalados 
na cidade, em pelo menos 
quatro foi registrada falta 
de gasolina e etanol.

De acordo com a secre-
tária de Defesa do Consumi-
dor do Município de Patos, 
Edjane Araújo, responsável 
pelo Procon Municipal, o 
fato que ocasionou a falta 
do produto está relacionado 
a rumores de que a Petro-
bras iria encerrar o serviço 
de cabotagem (transporte 
marítimo do combustível) 
no Porto de Cabedelo, o que 
obrigaria as distribuidoras 
a buscarem o produto em 
outros estados, elevando o 
preço ao consumidor.

Entretanto, técnicos da 
Petrobras já garantiram a 
parlamentares paraibanos 
que a cabotagem continu-
ará e a Transpetro (distri-
buidora da Petrobras) con-
tinuará atuando no Estado. 

Leia mais sobre o assunto 
na página 17 desta edição.

Edjane Araújo disse que 
o Procon Municipal tem fei-
to um trabalho constante de 
fiscalização junto aos pos-
tos de combustíveis para 
evitar práticas abusivas de 
eventuais aumentos prati-
cado nos preços pela escas-
sez do produto. “O Procon 
efetuou algumas reuniões 
em caráter prévio com to-
dos os representantes de 
postos de combustíveis da 
cidade”, frisou Edjane.

“No dia de hoje eu já 
efetuei algumas ligações, 
mantive conversas com a 
preocupação de evitar que 
esse transtorno venha a 
acontecer novamente, mas 
infelizmente eu recebi in-
formações que os fornece-
dores estão tendo mais uma 
vez dificuldades em com-
prar o produto”.

Procon Municipal de Patos 
teme mais desabastecimento

FALTA DE GASOLINA E ÁLCOOL

Gilmara Temóteo, da Companhia Docas, participou da reunião
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Matrícula do IFPB vai 
até 13 de janeiro

A pré-matrícula dos aprovados 
no Processo Seletivo para os Cursos Téc-
nicos (PSCT 2016) do Instituto Federal 
de Educação Ciência e Tecnologia da Pa-
raíba (IFPB) começou ontem e vai até 13 
de janeiro. Foram 3.660 vagas, sendo 
1.815 vagas no Ensino Médio Integrado 
ao Técnico e 1.845 nos cursos técnicos 
subsequentes.  A documentação deve 
ser entregue no campus do curso para 
o qual o candidato concorreu. Todas as 
vagas são na modalidade presencial. As 
vagas são preenchidas conforme cotas 
e o cotista deve entregar a documenta-
ção específica para a respectiva cota. O 
PSCT 2016 teve 11.915 inscritos. 

Confira o Edital de Matrícula da 
Pró-Reitoria de Ensino (PRE): http://mi-
gre.me/sClij.

‘Praia Limpa Verão 
Rico’ na Penha

Cerca de duas mil pessoas 
participaram das atividades do 
projeto ‘Praia Limpa Verão Rico’, na 
Praia da Penha, em João Pessoa, 
no fim de semana. Foram realiza-
das gincanas, distribuído material 
educativo e realizadas atividades 
culturais envolvendo temáticas re-
lacionadas à preservação do meio 
ambiente. O projeto é desenvolvido 
pelo Governo do Estado, por meio da 
Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente (Sudema), e vai 
até o dia 14 de fevereiro nas praias 
com maior fluxo de banhistas a 
exemplo de Tambaú, Cabo Branco, e 
Penha, na capital; Camboinha e Areia 
Vermelha, no município de Cabede-
lo, Jacumã, Pitimbu e Gramame, no 
Conde, e Baía da Traição.

Previsão do tempo 
para a Paraíba

A Aesa prevê para hoje nebu-
losidade variável com possibilidade 
de chuvas passageiras no período 
da noite na faixa litorânea. Para as 
demais regiões que compõem o se-
tor leste do Estado, Agreste e Brejo, 
a previsão é de sol entre algumas 
nuvens. A temperatura máxima no 
Litoral deve ficar em torno dos 31ºC, 
e a mínima deve alcançar os 24ºC. 
No Brejo, máxima de 29ºC e mínima 
de 21ºC. Para o Agreste,  máxima de 
33ºC e mínima de 21ºC. Para o Ca-
riri-Curimataú, a previsão é de céu 
entre nuvens, e para o Sertão, de 
chuva, assim como para o Alto Ser-
tão. No Sertão, máxima de 35ºC e 
mínima de 23ºC. Para o Alto Sertão, 
máxima também de 35º C e mínima 
de 23ºC. No Cariri-Curimataú, máxi-
ma de 34ºC e mínima de 21ºC. 

Detido suspeito de 
assalto em Areia

Um adolescente de 15 anos 
foi apreendido, na noite de segunda-
feira (4), suspeito de praticar vários 
assaltos à mão armada na cidade de 
Areia, no Brejo. O jovem utilizava um 
revólver calibre 32 para ameaçar as 
vítimas e, em um dos casos registra-
dos na noite em que foi apreendido, 
chegou a atirar contra um aposenta-
do de 72 anos para roubar objetos do 
homem. Os policiais da 3ª Companhia 
do 10º Batalhão já realizavam buscas 
pelo suspeito após receber a infor-
mação de que ele havia roubado a 
carteira e um relógio de um motoris-
ta de 55 anos, em uma praça, quan-
do soube da tentativa de latrocínio 
praticada também pelo adolescente. 
O jovem foi localizado com a arma de 
fogo, que estava com três munições 
intactas e uma deflagrada. A vítima 
baleada foi socorrida para o Hospital 
de Trauma de Campina Grande. O jo-
vem foi encaminhado para a Delega-
cia de Polícia Civil, em Areia.

Estado, Exército e Prefeituras se 
juntam no combate ao mosquito
Foram disponibilizados 88 
homens, 43 para a capital 
e 35 para Bayeux e Stª Rita

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) iniciou na 
manhã dessa terça-feira (5), 
na grande João Pessoa, a 
ação de combate ao mosqui-
to Aedes aegypti nas visitas 
domiciliares com a partici-
pação do Exército Brasileiro 
junto aos Agentes Comuni-
tários de Endemias (ACE). 
Foram disponibilizados 88 
homens, sendo 43 para João 
Pessoa, 20 para Santa Rita, 
15 para Bayeux e dez para 
Cabedelo. Além da gran-
de João Pessoa, a ação está 
prevista para acontecer em 
Campina grande, a partir de 
amanhã. O objetivo é realizar 
a visita em todas as residên-
cias do Estado até o dia 31 de 
janeiro, conforme a previsão 
do Ministério da Saúde. Nos 
outros municípios paraiba-
nos, o trabalho está a cargo 
das prefeituras, com a dispo-
nibilidade dos ACEs.

A estimativa é a de que 
há 1 milhão e 100 mil imóveis 
urbanos na Paraíba. “Para 
conseguir a meta prevista 
pelo Ministério da Saúde, du-
rante a ação devem ser visita-
dos cerca de 25 imóveis, dia-
riamente, por cada dupla, que 
é formada por um homem do 
Exército e um ACE. Nós en-
tendemos esta parceria como 
primordial já que a batalha é 

árdua e precisamos de muito 
apoio para combater o mos-
quito que transmite o vírus 
da dengue, chikungunya e 
zika”, explicou a gerente exe-
cutiva de Vigilância em Saúde 
da SES, Renata Nóbrega.

A concentração dos ho-
mens do Exército aconteceu 
no grupamento de Engenha-
ria, na capital. Eles receberam 
kits da Secretaria da Saúde 
contendo bolsa, prancheta, 
caneta, lanterna e coletor para 
larvas. Além disso, o Exérci-
to distribuiu repelentes para 
o corpo e para uniformes. “É 
muito importante esse traba-
lho em parceria com a SES e os 
municípios com a intenção de 
dar todo apoio necessário ao 
combate do mosquito”, disse 
o assessor de Comunicação do 
grupamento, capitão Milanez. 

No primeiro dia da ação, 
as duplas de João Pessoa visi-
taram o bairro do Bessa; as de 
Santa Rita, o bairro de Tibiri 
II; em Bayeux, a Imaculada e 
em Cabedelo, a Comunidade 
Jardim América.

O soldado Lucas, do gru-
pamento de Engenharia, e 
a ACE de Cabedelo, Betânia 
Clemente, formaram uma das 
duplas que visitaram os domi-
cílios do Jardim América. Eles 
conversaram com os morado-
res, orientaram sobre proce-
dimentos no combate ao mos-
quito e observaram, em todos 
os cômodos, possíveis focos.

“A gente visita casa por 
casa, diariamente, informan-

Soldado do Exército e funcionária pública examinam baldes com água acumulada numa residência

do que a água não pode ficar 
acumulada e parada; que o 
lixo tem que ser acondicio-
nado direito e colocado na 
calçada nos dias de coleta, 
entre outras instruções e a 
sensação que temos é a de 
que a população se acostu-
ma e acaba não cumprindo 
muito as nossas orientações. 
A presença do Exército é im-
portante porque é novidade e 
também serve para alertar a 
sociedade sobre a gravidade 
do problema e da importân-
cia de cada um fazer a sua 
parte”, disse Betânia.

Para o soldado Lucas, 

a participação na atividade 
serve como lição de cidada-
nia. “Acho muito importante 
participar deste processo que 
tem o intuito de ajudar a so-
ciedade a entender melhor 
de que forma deve fazer a sua 
parte no combate ao mosqui-
to que transmite tanta doença 
grave”, declarou. 

A moradora e dona de 
mercadinho, Ruth Caetano, 
recebeu a visita da dupla e 
ficou muito satisfeita com a 
ação. “Isso é muito importan-
te porque as pessoas têm que 
aprender a colaborar. Muita 
gente joga lixo em terrenos 

baldios; não faz limpeza em 
piscinas e quem sofre com 
tudo isso é a população que 
mora ao redor e acaba adoe-
cendo”, desabafou.

Já Míriam Balbino, que 
também recebeu a visita, dis-
se que faz a sua parte, roti-
neiramente. “Não deixo água 
acumulada em baldes e nem 
em outras vasilhas; jogo o lixo 
fora, nos dias de coleta, mas, 
mesmo assim, este trabalho 
é muito importante para nos 
lembrar e alertar das provi-
dências que temos que tomar 
para que esse mosquito desa-
pareça de nossas vidas”, disse.

PM apreendeu 
armas de fogo 
durante ações 
nessa segunda

A Polícia Militar 
apreendeu três revólveres, 
duas pistolas e duas espin-
gardas durante as ações 
realizadas na segunda-fei-
ra (4), nas cidades de Ma-
manguape, Princesa Isabel, 
Boqueirão, Ingá, Nova Flo-
resta, Alhandra e Areia.

No município de Ingá 
foi apreendido um revólver 
calibre 38, após persegui-
ção policial a uma dupla 
que estava em uma moto-
cicleta. Depois que inter-
ceptou os suspeitos, a PM 
encontrou a arma com o 
garupa da moto, identifica-
do como Odair Antônio da 
Silva, de 31 anos.

Em Princesa Isabel, ci-
dade do Sertão da Paraíba, 
foi apreendida uma pistola, 
no fim da noite, com Danilo 
Raian Barbosa, de 20 anos. 
Ele estava em um bar e ten-
tou esconder a arma quan-
do percebeu a chegada da 
viatura policial.

As sete armas apreendi-
das nas ações dessa segun-
da-feira foram entregues 
nas delegacias da Polícia Ci-
vil, que remetem o material 
para o poder judiciário e de 
lá seguem para destruição, 
feita pelo Exército Brasilei-
ro. Os policiais responsá-
veis pelas apreensões são 
bonificados pelo governo 
do Estado, com valores que 
variam de acordo com o ca-
libre da arma apreendida. A 
compensação, que era um 
desejo de décadas dos poli-
ciais, foi instituída pela Lei 
Estadual nº 9.708, no ano 
de 2012.

SMS orienta sobre mudanças no calendário
Seguindo determinação 

do Ministério da Saúde (MS), 
a Seção de Imunização da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(SMS) orienta os usuários 
para algumas mudanças no 
calendário de vacinação do 
Programa Nacional de Imu-
nização (PNI). As alterações 
para novos esquemas vaci-
nais passam a valer a partir 
de janeiro.

Com as alterações, a va-
cinação de rotina introduz 
novos esquemas vacinais e 
algumas mudanças como a 
extensão universal da vacina 
contra hepatite B para todas 
as faixas etárias e a redução 
de doses para as vacinas pa-
piloma vírus humano (HPV), 
que passa a ser administrada 
em duas doses (inicial e a se-
gunda após seis meses), não 
sendo mais necessária a ter-
ceira dose, cinco anos após a 
primeira dose.

As modificações no ca-

lendário são também para as 
vacinas poliomielite, pneu-
mocócica 10 valente, he-
patite A e meningocócica C 
(conjugada). De acordo com 
a nota informativa do Minis-
tério da Saúde, as alterações 
do calendário acontecem por 
diversos fatores como si-
tuação epidemiológica, mu-
danças nas indicações das 
vacinas ou incorporação de 
novas vacinas. 

“As alterações serão 
sempre acompanhadas pelos 
profissionais que trabalham 
nas salas de vacinas da rede 
municipal de saúde. É im-
portante que os pais fiquem 
sempre atentos à caderneta 
de vacinação dos seus filhos 
e, no caso de dúvidas, pro-
curar a Unidade de Saúde 
de referência mais próxima 
de sua casa”, ressaltou Chia-
ra Dantas, chefe da seção de 
imunização da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa.

VACINAÇÃO EM 2016 

Doadores são isentos da taxa de inscrição
Um aditivo ao edital de 

abertura de inscrições da se-
leção para o Curso de Forma-
ção de Oficiais Bombeiro Mi-
litar, com ingresso em 2016, 
discorre sobre a isenção da 
taxa de inscrição para os doa-
dores de sangue da rede hos-
pitalar pública ou conveniada 
ao Sistema Único de Saúde, 
conforme lei estadual de nú-
mero 7.716 de 2004. Os can-
didatos que se encaixarem 
nessa categoria devem entre-
gar nos dias 5 ou 6 de janeiro,  
das 9h às 12h, um requeri-
mento próprio de isenção.

O modelo está disponí-

vel no site do Corpo de Bom-
beiros e também na Diretoria 
de Pessoal da corporação, no 
Quartel do Comando geral, 
BR -230, Marés, na capital, 
mesmo local onde o requeri-
mento deve ser entregue.  A 
relação com o resultado dos 
pedidos deferidos ou não 
será divulgada no dia 6 de ja-
neiro, às 15h, no endereço do 
Corpo de Bombeiros, www.
bombeiros.pb.gov.br.

Conforme o edital, as 
inscrições para o concurso 
seguem até as 23h59 desta 
quarta-feira (6), no valor de 
R$ 50, no www.bombeiros.

pb.gov.br. No total, são ofe-
recidas oito vagas com livre 
concorrência entre os sexos 
masculino e feminino. A sele-
ção consistirá das seguintes 
etapas: intelectual (com a 
nota do Enem 2015), exames 
psicológicos, de saúde e de 
aptidão física.

Carreira e remuneração
O ingresso no Curso de 

Formação de Oficiais Bom-
beiro Militar (CFO-BM) se 
dará na graduação de pra-
ça especial, como cadete, e 
ao término, com aprovei-
tamento, o concluinte será 

declarado aspirante-à-Ofi-
cial Bombeiro Militar. Neste 
período, o cadete já é re-
munerado com salário que 
varia de R$ 2.194,54 – no 
primeiro ano de formação, 
a  R$ 4.760,19, quando da 
conclusão do curso. 

Após um período de es-
tágio probatório de no míni-
mo seis meses, o bombeiro 
será promovido ao posto de 
2º tenente (com remunera-
ção de R$ 5.955,37), ingres-
sando no Quadro de Oficiais 
Combatentes do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado 
da Paraíba.

CFO BOMBEIRO MILITAR

Saiba mais

Veja as mudanças no calendário nacional de vacinação

Vacina Poliomielite – Substituição da terceira dose, administrada atualmente com a 
vacina oral poliomielite (VOP) por vacina inativada poliomielite (VIP).  

Vacina pneumocócica 10 valente – Novo esquema básico de duas doses (aos 2 meses 
e 4 meses) e reforço preferencialmente aos 12 meses, podendo ser administrada 
até os 4 anos de idade. Crianças entre os 12 meses e 4 anos não vacinadas tomarão 
dose única. 

Vacina papiloma vírus humano (HPV) – Mudança do esquema vacinal para duas doses, 
a segunda dose sendo ministrada depois de 6 meses, não sendo necessária mais a 
terceira dose. 

Vacina meningocócica C – Administrar o primeiro reforço (R1) preferencialmente aos 
12 meses, podendo ser administrado até os 4 anos. Crianças entre os 12 meses e 4 
anos não vacinadas tomarão dose única. 

Vacina hepatite A – Alteração da faixa etária para a vacinação, dos 12 meses para os 
15 meses, em dose única, podendo ser administrada até os 23 meses. 

Vacina hepatite B – Ampliada a oferta para a população independente da idade e/ou 
condições de vulnerabilidade.

Para mais informações, acesse o calendário básico de vacinação no link: http://goo.
gl/muFCZF
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Petrobras garante normalização
Técnicos da estatal 
também asseguraram a 
continuidade da cabotagem

A Petrobras assegu-
rou que o abastecimento de 
combustível na Paraíba será 
normalizado, segundo nota 
divulgada ontem pela asses-
soria de imprensa do depu-
tado federal Rômulo Gouveia 
(PSD). “Tivemos alguns atra-
sos em navios de cabotagem 
e problemas operacionais 
em algumas unidades de 
produção, o que levou a uma 
redução de estoques de ga-
solina na cabotagem. O pro-
blema não ocorreu somente 
em Cabedelo. As dificulda-
des já foram ultrapassadas 
e o abastecimento está nor-
malizado”, afirmou Rubens 
Azevedo dos Santos Júnior, 
gerente-geral de Comércio 
de Produtos Claros.

Segundo nota da asses-
soria de Rômulo Gouveia, 
conversou ontem com o con-
sultor presidente da Petro-
bras, Armando Sérgio Prado 
de Toledo, e recebeu dele a 
garantia de que o serviço de 
cabotagem (transporte ma-
rítimo do combustível) con-
tinuará sendo feito na Paraí-
ba. A estatal deve anunciar, 
oficialmente, na próxima se-
mana, uma decisão sobre a 

permanência dos trabalhos 
no Estado, adiantou o parla-
mentar.

Sérgio Prado de Toledo, 
disse ainda que a Petrobras 
vai se reunir com os empre-
sários, distribuidores e re-
presentantes do porto para 
realizar um estudo técnico 
no terminal. Segundo Rô-
mulo Gouveia, a retirada 
das atividades da Petrobras 
de Cabedelo significaria um 
prejuízo imenso para o Es-
tado, devido esta ser a maior 
atividade do porto, o que 
desencadearia a diminuição 
do recolhimento de impos-
tos, desemprego e a elevação 
imediata da gasolina na Pa-
raíba, gerando reflexos em 
outras atividades econômi-
cas e sendo absorvida dire-
tamente pelo consumidor.

O encontro de Rômulo, 
ontem, deu continuidade à 
discussão que foi iniciada na 
semana passada, em uma re-
união entre empresários do 
setor, o deputado Hugo Mot-
ta (PMDB), o prefeito de Ca-
bedelo Leto Viana, o deputa-
do estadual João Gonçalves 
(PSD) e diretores da Petro-
bras, para tratar do tema.

Atualmente, em Cabede-
lo, existem três terminais de 
combustíveis: Tecab, Raizen 
e BR/Petrobras. Esses termi-
nais distribuem em média 3 

mil/m³ por dia e totalizam 
65 mil/m³ de capacidade de 
armazenagem. A Petrobras 
havia anunciado anterior-
mente a redução em 50% 
da cabotagem no Porto de 
Cabedelo e sua transferência 
para o Porto de Suape, em 
Recife (PE).

Minas e Energia
A bancada federal da 

Paraíba deve agendar ama-
nhã uma audiência com o 
ministro das Minas e Ener-
gia, Eduardo Braga. Na pau-
ta, segundo o coordenador 
da bancada, Wilson Filho 
(PTB), o possível fechamen-
to do terminal da Transpetro 
no Porto de Cabedelo, o que 
acarretaria um grave prejuí-
zo econômico e social para o 
Estado.

“Estaremos na quinta-
feira agendando uma con-
versa com o ministro para 
evitar que isso aconteça. A 
Paraíba não pode perder 
esse terminal”, destacou o 
deputado.

Desabastecimento
Desde o fim de dezem-

bro, vêm sendo registrados 
casos de desabastecimento 
nos postos da Paraíba. O pro-
blema fez com que a gasolina 
chegasse a R$ 4,15 em pos-
tos de João Pessoa.

As entidades de âmbito nacional 
que representam os municípios pode-
rão ter legitimidade para propor ação 
direta de inconstitucionalidade (ADI) 
e ação declaratória de constitucionali-
dade (ADC). A possibilidade é prevista 
na Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 73/2015, que pode ser incluída na 
ordem do dia do Senado em fevereiro.

A proposta atende a uma das rei-
vindicações da última Marcha dos Pre-
feitos, realizada no primeiro semestre 
de 2015, e altera o Artigo 103 da Cons-
tituição. A iniciativa é do senador An-
tonio Carlos Valadares (PSB-SE) e teve 
o apoio de outros 26 senadores. A me-
dida foi incluída pela Comissão Especial 
de Aperfeiçoamento do Pacto Federa-
tivo na lista de propostas legislativas 
prioritárias.

Segundo Valadares, a participa-
ção de entidades de representação dos 
municípios na proposição dessas ações 
"fortalece a proteção da ordem jurídi-
ca". O senador lembrou, ainda, que a 
Constituição de 1988 tornou os muni-
cípios entes federados autônomos, mas 

"não os amparou com todas as prerro-
gativas necessárias para a consolidação 
dessa nova posição institucional". A 
ausência de legitimidade para a propor 
ADI e ADC é um exemplo dessa omissão, 
apontou o senador.

Originalmente, a Constituição de 
1988 previa que apenas podiam apre-
sentar essas ações o presidente da Re-
pública, as Mesas do Senado e da Câma-
ra dos Deputados, o procurador-geral 
da República, o Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
partido político com representação no 
Congresso Nacional, além de confe-
deração sindical ou entidade de classe 
com representação nacional. Em 2004, 
a Emenda Constitucional 45 estendeu 
a prerrogativa aos governadores e às 
Mesas das Assembleias Legislativas e da 
Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Para ser aprovada, a PEC precisa 
passar por dois turnos, com intervalo de 
cinco sessões entre uma e outra votação 
nas duas Casas legislativas. É necessário 
o apoio de pelo menos 49 senadores e 
de 308 deputados para a aprovação.

Entidades vão poder propor 
ação de inconstitucionalidade

PaCTo FEdEraTivo
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STF manda empossar o deputado 
que Eduardo Cunha tentou barrar
No dia 29, o presidente do 
STF, Ricardo Lewandowski, 
concedeu liminar a Nunes

Utopia, ilusão. Fabricada pela confluência da 
teologia, filosofia e a filologia, uma das poucas palavras 
com certidão de idade, genealogia e validade completa 
neste novo ano, exatos 500 anos de existência, meio 
milênio de sonhos e acalantos.

Expulso do Éden segundo a narrativa bíblica, 
o homem atravessou os demais relatos — dos 
mesopotâmicos aos gregos, romanos e medievais — 
buscando e jamais reencontrando o paraíso perdido, 
jardim desperdiçado. Se a modernidade foi efetivamente 
fabricada pelo humanismo renascentista, o conceito de 
utopia é uma das suas mais fascinantes elaborações.

Antes mesmo de batizado, o Brasil tem algum 
protagonismo na origem desta quimera. Seu criador, 
o jurista, historiador, estadista, filósofo e santo inglês, 
Thomas More inspirou-se nas maravilhas relatadas 
no panfleto “Mundus Novus” com a transcrição de 
algumas das cartas escritas pelo navegador florentino 
Américo Vespúcio. E assim armado, embarcou no 
relato de uma viagem imaginária a uma ilha com 
as mesmas características do “paraíso terrestre” 
descoberto pouco antes por Cabral.

Utopos, lugar inexistente, ou eutopos, o bom lugar, 
é um sutil jogo de raízes e partículas gregas destinado 
a confundir os leitores deixando-os a mercê da dúvida, 
divididos entre fantasia e realidade, mas de qualquer 
forma cientes de que a distância entre estas esferas pode 
ser abreviada. Desde que entendida.

Sátira ou desafio, livro de viagem ou conclamação 
política escrita em latim, impressa em Louvain 
(Bélgica) pelo grande amigo de More, o humanista 
Desiderius Erasmus, ou Erasmo de Rotterdam, o 
teólogo que encampou as denúncias de Martinho 
Lutero contra a hierarquia romana mas recusou 
dividir a Igreja. A tradução inglesa só foi publicada 
dezesseis anos após a decapitação de More ordenada 
pelo desatinado Henrique VIII.

Nada a ver com a sua “Utopia”, mas com a 
integridade e intransigência moral do Lord High-
Chancellor que recusava anular o casamento 
do soberano inglês com Catarina de Aragão de 
modo a permitir novas bodas sem infringir as 
determinações pontificais.

Narrada pelo viajante português Rafael Hitlodeu, 
“Utopia” desvenda uma sociedade sossegada, 
disciplinada, sem advogados (as leis seriam fáceis de 
entender e obedecer), onde a propriedade comunal 
substituiria a propriedade privada, mulheres e homens 
teriam a mesma educação, filósofos seriam barrados da 
atividade política e a tolerância religiosa quase completa 
– exceto para os ateus incapazes de aceitar qualquer 
autoridade acima do livre-arbítrio.

Ao longo dos cinco séculos seguintes as 
premissas estabelecidas por More estão presentes 
em todas as quimeras, fantasias e miragens políticas, 
tecnológicas ou místicas — inclusive socialistas e 
comunistas, razão pela qual o teórico marxista Karl 
Kautsky considerou a obra de More como libertária e 
precursora da crítica social.

Os arremedos impostos através de massacres, 
fornos crematórios e gulagui por tiranos como Hitler, 
Mussolini, Stalin, Maozedong (para citar os mais 
recentes e aberrantes), pretendiam ser intocáveis, 
definitivos, sólidos. Desmancharam-se no ar, como 
soe acontecer.

Engenhoso, propositalmente enganoso, o 
neologismo criado por Thomas More em 1516 
engendrou outro, sua negação, cerca de quatro séculos 
depois (1926). Aviltadas pelas delinquências produzidas 
em seu nome as utopias ganharam companheira 
inseparável, feroz predadora: as distopias. Fáceis de 
identificar e remover.

O que deu errado? II

opiniao.auniao@gmail.com
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Está prevista para hoje, 
a posse de Átila Alexandre 
Nunes Pereira (PMDB-RJ), 
suplente do deputado Eze-
quiel Teixeira (PMDB-RJ). 
Teixeira foi convocado para 
a Secretaria de Direitos Hu-
manos e Assistência Social 
do Estado do Rio de Janei-
ro. Segundo informações da 
Secretaria-Geral da Mesa 
da Câmara dos Deputados, 
Átila será empossado pelo 
presidente da Casa, Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ).

No mês passado, Nu-
nes recorreu ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) para 
tomar posse como suplente 
em mandato de deputado fe-
deral. No dia 29, o presiden-
te do STF, ministro Ricardo 
Lewandowski, concedeu li-
minar em mandado de segu-
rança durante o plantão da 
Corte, de modo a assegurar a 
posse de Nunes.

Na petição, Átila Nunes 
informou que Cunha estaria 
se negando a empossá-lo. 
Segundo Nunes, o presiden-
te da Câmara alegou que a 
posse estaria condiciona-
da à comprovação de sua 
compatibilidade com o car-
go, uma vez que o suplente 
exercia o mandato de verea-
dor no Rio de Janeiro.

Em outro argumento, 
Eduardo Cunha afirmou 
que, conforme a Constitui-
ção Federal, deputados não 
podem ser titulares de mais 
de um cargo ou mandato 
público eletivo. De acordo 
com o STF, na ação, Nunes 
sustenta que o afastamento 
temporário do cargo de ve-
reador para assumir a vaga 
de deputado federal foi au-
torizado pela Câmara de 
Vereadores do Município do 
Rio de Janeiro.

O presidente do STF en-
tendeu que as restrições pre-
vistas na Constituição não se 
estendem ao suplente. “Le-
vando-se em consideração 
que suplente não é detentor 
de mandato, que o exerce ape-
nas durante um período da 
legislatura, aparentemente 
a ele não se aplicariam algu-
mas das restrições constan-
tes no texto constitucional.” 
O texto lembrou ainda que a 
situação é diferente de casos 
em que o suplente assume a 

vaga em caráter definitivo.
Na decisão, Ricardo Le-

wandowski deferiu a liminar 
determinando ao presidente 
da Câmara a posse imediata 
de Átila Nunes “no mandato 
de deputado federal, em face 
do afastamento do titular da 
vaga, deputado Ezequiel Tei-
xeira, até que a ministra re-
latora possa, após o recesso, 
examinar com mais verticali-
dade a decisão acauteladora”. 
A ministra Cármen Lúcia é a 
relatora do processo.

Deputado Átila Alexandre Nunes Pereira, PMDB-RJ      Presidente da Câmara Eduardo Cunha, PMDB-RJ

O Ministério das Rela-
ções Exteriores informou 
que o governo brasileiro 
comemorou a instalação 
da nova Assembleia Na-
cional venezuelana on-
tem (5) e disse confiar que 
serão respeitadas as atri-
buições e prerrogativas 
constitucionais do novo 
Parlamento e de seus 
membros, eleitos no dia 6 
de dezembro.

A aliança opositora 
Mesa de Unidade De-
mocrática obteve, nas 
eleições do mês passado, 
a primeira vitória em 16 
anos, conseguindo 112 
dos 167 lugares que com-
põem o Parlamento, uma 
maioria de dois terços que 
lhe confere amplos pode-
res e marca uma virada 
histórica contra o chavis-
mo (seguidores do ex-pre-
sidente Hugo Chávez).

Em nota, o Itamaraty 
afirmou que “o gover-
no brasileiro acompanha 
com atenção e interesse 
os desdobramentos das 
eleições legislativas ve-
nezuelanas realizadas no 
último dia 6 de dezem-
bro, saúda a instalação da 
nova Assembleia Nacio-
nal venezuelana e insta 

todos os atores políticos 
venezuelanos a manter 
e aprimorar o diálogo e 
a boa convivência, que 
devem ser a marca por 
excelência das sociedades 
democráticas”.

O ministério acres-
centou que o governo 
confia que será plena-
mente respeitada a von-
tade soberana do povo 
venezuelano, expressada 
de forma livre e democrá-
tica nas urnas.

“Confia, igualmente, 
que serão preservadas e 
respeitadas as atribuições 
e prerrogativas constitu-
cionais da nova Assem-
bleia Nacional venezue-
lana e de seus membros, 
eleitos naquele pleito. 
Não há lugar, na América 
do Sul do século 21, para 
soluções políticas fora da 
institucionalidade e do 
mais absoluto respeito à 
democracia e ao Estado 
de Direito”, destacou a 
nota. De acordo com o 
Itamaraty, a lisura do plei-
to de 6 de dezembro foi 
atestada pela missão elei-
toral da União de Nações 
Sul-Americanas (Unasul), 
chefiada pelo ex-presi-
dente da República Domi-
nicana Leonel Fernández, 
com apoio e participação 
brasileiras.

Governo brasileiro apoia  
nova Assembleia eleita

PArLAMENTO DA VENEZuELA

(AE) - O prefeito de São 
Paulo, Fernando Haddad, 
evitou falar sobre o impac-
to da impopularidade do 
PT, partido do qual faz par-
te, nas eleições de outubro, 
quando ele deve concor-
rer à reeleição. O prefeito, 
no entanto, destacou que 
as pessoas que cometeram 
equívocos no partido não 
representam a maioria de 
filiados e militantes e que 
a sigla não pode ser punida 
por aqueles que se desviam 
“do bom caminho”. 

“Eu acredito muito na 
base social que forjou esse 
projeto. As pessoas que 
cometeram equívocos não 
respondem pela maioria 
dos filiados e militantes, 
que acreditam num proje-
to de um Brasil mais justo, 
com menos desigualdade, 
com mais oportunidade”, 
afirmou, após encontro 
com o ministro da Casa Ci-
vil, Jaques Wagner, no Palá-
cio do Planalto. 

Haddad disse que ética 
é um atributo de indivíduos 
e que cada um deve respon-
der pela sua conduta. “Exis-
te gente boa e gente ruim em 
todas as agremiações huma-
nas e tem gente boa e ruim 
no PSDB, no PT, no PMDB, 
no PP”, disse. 

Para o prefeito, não faz 
sentido criminalizar os par-
tidos por atitudes indivi-
duais. “Isso não faz sentido 
porque os coletivos estão 
sujeitos a indivíduos que 

eventualmente se desviam 
do bom caminho”, opinou.

Haddad afirmou ainda 
que não pensa em um pro-
vável encolhimento do PT 
no pleito de outubro e que 
a prefeitura de São Paulo 
é um “farol de bons exem-
plos” em termos de admi-
nistração e gestão. “Acho 
que a Prefeitura de São Pau-
lo dá a demonstração muito 
clara de como bem admi-
nistrar, de como fazer com 
transparência, com lisura. 
É uma prefeitura hoje que 
está na vanguarda do com-
bate à corrupção, isso não 
dito por ela própria, mas 
dito pelos órgãos de contro-
le”, afirmou.

Apesar de fazer a defesa 
de seu mandato e ser consi-
derado candidato natural à 
reeleição, Haddad afirmou 
que só falará da disputa “de-
pois em abril”.

“Existe gente boa e gente 
ruim no PT e no PSDB”

HADDAD, PrEFEITO DE sP

“Acho que a 
Prefeitura de 
São Paulo dá a 
demonstração 
muito clara 
de como bem 
administrar, de 
como fazer com 
transparência”

Aline Leal
Da Agência Brasil
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Alexandre Padilha ficaria com 
parte de laboratório, diz delator
O entregador de dinheiro  
Carlos Alexandre de Souza 
fez a denúncia à PGR

O ex-ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha (governo 
Dilma Rousseff), iria ficar 
com uma parte do labora-
tório Labogen, usado pelo 
doleiro Alberto Youssef para 
tentar fraudar contratos mi-
lionários da pasta em 2013. 
A informação foi dada pelo 
entregador de dinheiro de 
Youssef, Carlos Alexandre de 
Souza Rocha, o Ceará, em de-
lação premiada à Procurado-
ria-Geral da República. 

Ele disse ter ouvido do 
doleiro que o laboratório seria 
fatiado em quatro partes, uma 
delas assumida por Padilha, 
então ministro da Saúde, em 
parceria com o então vice-lí-
der do PT na Câmara, André 
Vargas, preso e condenado na 
Operação Lava Jato.

Padilha exerce atualmente 
o cargo de secretário municipal 
de Relações Governamentais 
da administração Fernando 
Haddad (PT), em São Paulo. Ele 
nega categoricamente que fos-
se assumir o controle de uma 
cota do laboratório.

 O delator afirmou que o 
laboratório seria dividido en-
tre quatro controladores. Ele 
citou como beneficiários da 

Valmar Hupsel Filho 
e Beatriz Bulla
Da Agência Brasil

partilha dos ativos da Labogen, 
além do ex-deputado André 
Vargas, o empresário Pedro 
Paulo Leoni Ramos, ex-minis-
tro do governo Fernando Col-
lor (1990/1992), e o doleiro 
Leonardo Meirelles, suposto 
laranja de Youssef.

“A Labogen seria dividi-
da em quatro partes; uma das 
partes era de Leonardo Mei-
relles; a segunda parte era de 
Alberto Youssef, baseada no 

débito que Leonardo Meirelles 
tinha para com ele; a terceira 
parte era do então ministro da 
Saúde Alexandre Padilha e de 
André Vargas; a quarta parte 
era do fundo de investimentos 
administrado por Pedro Pau-
lo Leoni Ramos; o aporte de 
dinheiro na Labogen para fa-
bricar os medicamentos a se-
rem fornecidos ao Ministério 
da Saúde foi feita por meio do 
fundo de investimentos admi-

nistrado por Pedro Paulo Leo-
ni Ramos”, disse Ceará no seu 
depoimento.

A Labogen era uma das 
empresas usadas por Youssef 
para remeter dinheiro de for-
ma fraudulenta para o exterior 
via celebração de contratos de 
câmbio para importações fic-
tícias, segundo a força-tarefa 
da Lava Jato. O laboratório e 
o nome de Padilha já haviam 
sido citados no depoimento de 

Youssef. Segundo o doleiro, o 
ex-deputado André Vargas te-
ria feito lobby junto ao minis-
tro Padilha para que a Labogen 
firmasse contratos milionários 
com o Ministério da Saúde.

O delator Ceará fez 19 de-
poimentos, entre 29 de junho 
e 2 de julho de 2015, na Procu-
radoria-Geral da República. Em 
um deles, o Termo de Colabora-
ção número 7, o delator relata 
a negociação para aquisição da 

Labogen. Segundo ele, Youssef 
disse que pretendia “viabilizar” 
a empresa de medicamentos 
para “receber uma dívida” e 
“ainda obter lucro”.

A Labogen era uma indús-
tria química em situação finan-
ceira caótica, quando o doleiro 
decidiu assumir o negócio e 
“revitalizar” a empresa para se 
infiltrar no Ministério da Saú-
de, segundo a Polícia Federal.

Defesa 
“É absurda e irrespon-

sável qualquer tentativa, por 
meio de um vazamento sele-
tivo baseado no ‘ouvi dizer’, 
de mais uma vez tentar vincu-
lar o nome do ex-ministro da 
Saúde ao referido laboratório 
mesmo após quase dois anos 
de conclusão de uma sindi-
cância feita pelo Ministério da 
Saúde, de uma apuração con-
cluída pela Controladoria-Ge-
ral da União (CGU) e de uma 
investigação da Polícia Fede-
ral (PF) não terem encontrado 
nenhum vínculo do ex-titular 
da Pasta com irregularidades 
e se quer o mesmo ter sido 
arrolado em qualquer investi-
gação”, afirma a assessoria de 
Padilha por meio de nota.

“Cabe ressaltar que em 
nenhum momento o ex-minis-
tro esteve sob investigação da 
Operação Lava Jato”, continua 
o texto, ressaltando que Padi-
lha “sempre defendeu e con-
tribuiu para a apuração total 
de qualquer irregularidade 
pelos órgãos responsáveis”.

Murilo Rodrigues Alves
Da Agência Estado

Para a indústria da 
construção, o governo 
não precisa de muito 
esforço para estimular 
o segmento como ten-
tativa de reanimar a 
economia brasileira. A 
principal reivindicação 
do setor é o pagamen-
to de quase R$ 7 bilhões 
em atrasos das obras pú-
blicas, o que já seria sufi-
ciente para dar fôlego às 
construtoras.

“Colocar em dia os 
pagamentos dos atrasos 
já seria um novo PAC”, 
afirma José Carlos Mar-
tins, presidente da Câ-
mara Brasileira da Indús-
tria da Construção (Cbic).

O jornal “O Estado 
de S.Paulo” informou na 
edição dessa terça-feira, 
5, que o governo estuda 
medidas para estimular a 
construção, que respon-
de rápido aos incentivos, 
como forma de reanimar 
a economia. A nova es-
tratégia foi batizada no 
Palácio do Planalto de 
“novo PAC”.

De acordo com os 
números do setor, o go-
verno fechou 2015 com 
dívida de R$ 3 bilhões 
em contratos do Depar-
tamento Nacional de 
Infraestrutura de Trans-
portes (Dnit), R$ 1,8 bi-
lhão do Ministério das 
Cidades em obras de sa-
neamento, R$ 1,5 bilhão 

do Ministério da Integra-
ção Nacional e R$ 400 
milhões da Valec, esta-
tal federal que cuida de 
ferrovias. Esse valor de 
R$ 6,7 bilhões considera 
apenas as obras que fo-
ram efetivamente execu-
tadas e faturadas.

Martins participa 
do Conselho de Desen-
volvimento Econômico 
e Social, o Conselhão, 
colegiado formado por 
representantes da inicia-
tiva privada no qual 
a presidente Dilma 
Rousseff aposta para 
tentar buscar soluções 
para reverter a crise eco-
nômica em 2016. Para 
ele, a equipe econômica 
poderia aproveitar o mo-
mento de “despedalar” 
- pagamento total dos R$ 
55,8 bilhões em dívidas 
com os bancos públicos e 
com o FGTS) - para tam-
bém zerar o passivo com 
as empreiteiras. 

lista
Martins entregou à 

equipe econômica uma 
lista com as condições 
necessárias para que 
sejam retomados os in-
vestimentos. A primeira 
é o pagamento do que 
está atrasado. Outros 
itens da pauta são redu-
ção da burocracia, com 
a melhoria dos marcos 
regulatórios, e amplia-
ção do mercado para 
que mais empresas pos-
sam atuar.

Construção civil cobra 
R$ 7 bilhões do PAC

aTrasO DE rECUrsOs

FOTO: Rafael Arbex-Estadão Conteúdo

O ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foi acusado por Carlos Alexandre de Souza Rocha em delação na Procuradoria

Ricardo Brito 
Da Agência Estado

O senador Cristovam 
Buarque (PDT-DF) afirmou 
ontem, em entrevista ao Broa-
dcast Político, que a atuação do 
presidente do partido, Carlos 
Lupi, em promover a candida-
tura presidencial do ex-minis-
tro e recém-filiado à legenda 
Ciro Gomes sem realizar pré-
vias é uma “gota d’água” para 
ele deixar o partido. Ele disse 
que ainda não tomou uma de-
cisão sobre quando e para qual 
partido deve migrar.

Questionado se deve ir 
para o PPS, partido do seu 
“velho amigo” Roberto Freire 
(SP), para se candidatar ao 
Palácio do Planalto em 2018, 
ele preferiu deixar seu futuro 

em aberto. “Pode ser prema-
turo dizer que não vou (para 
o partido)”, disse, ao fazer 
uma analogia. “Me parece a 
história de um cara que não 
vai bem no casamento e per-
gunta o nome da futura mu-
lher, eu duvido que ele diga.”

Ex-governador de Brasí-
lia e ex-ministro da Educação 
de Lula pelo PT, Cristovam 
disse que o descontentamen-
to com Lupi vem desde a elei-
ção de 2006, quando se candi-
datou a presidente pelo PDT. 
Segundo ele, o presidente do 
partido criticava-o por não 
“bater” no Lula durante a dis-
puta presidencial. Ele resistiu 
ao avaliar que, com pouco 
tempo de propaganda na te-
levisão, seria melhor usá-lo 
apresentando propostas. “Eu 

tinha só dois minutos, como 
vou perder meu tempo para 
criticar?”, questionou.

O senador pelo PDT dis-
se que, logo após a eleição, 
Lupi aceitou um ministério 
no governo reeleito de Lula 
para o partido - que, em sua 
avaliação, caminhou para ser 
um “apêndice” do PT. Para 
Cristovam, embora reconhe-
ça o valor do presidente do 
partido em manter o PDT 
mesmo após a morte do 
maior líder Leonel Brizola, 
em 2004, esse processo de 
“absorção” do partido está 
aniquilando a legenda.

“O partido não está cum-
prindo o desafio de ter uma 
proposta alternativa, que o 
PSDB não está propondo”, 
afirmou.

Paulo Victor Chagas 
Da Agência Brasil 

O vice-presidente da 
República, Michel Temer, 
disse que o País precisa de 
“muita harmonia” e que o 
Ano-Novo é o momento cer-
to para que haja uma rela-
ção mais harmoniosa nas 
bancadas do PMDB e entre 
ele e a presidente Dilma 
Rousseff.

Temer conversou rapi-
damente com os jornalistas 
ao sair do seu gabinete na 
vice-presidência. Ontem, ele 
despachou pela primeira vez 
no ano em Brasília.

Ao ser perguntado sobre 
como fica a relação dele com 
Dilma após o envio de uma 
carta com queixas ao trata-
mento recebido por parte da 
presidenta, ele disse que fica 
“harmoniosa”.

“Precisamos de muita 
harmonia. Eu tenho dito isso 
com muita frequência. Acho 
que o Ano-Novo é ano que 
enseja, pelo menos o come-
ço, exatamente essa ideia da 
harmonia absoluta, no País. 
Harmonia no PMDB, nas ban-
cadas do PMDB, em todos os 
locais. Acho que é isso que 
precisamos esperar”, disse 
Temer, que é presidente na-
cional do PMDB.

Cristovam pode deixar o  PDT
se Ciro Gomes for candidato

Temer defende harmonia no 
PMDB e na relação com Dilma

GOTa D’ÁGUa

NOVO DisCUrsO

Lewandowski 
deixa para o 
relator decidir 
sobre indulto 
Gustavo Aguiar 
Da Agência Estado

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
ministro Ricardo Lewando-
wski, decidiu encaminhar ao 
ministro relator, Luís Roberto 
Barroso, os pedidos de indul-
to feitos pelo ex-tesoureiro 
do PT Delúbio Soares e pelo 
ex-deputado federal Romeu 
Queiroz (PTB-MG), condena-
dos no mensalão. Como am-
bos já estão em liberdade, o 
ministro avaliou que a ques-
tão não é urgente, e não cabe 
ao ministro-presidente deci-
dir sobre o assunto durante o 
recesso do Judiciário. 

Barroso deverá decidir so-
bre o assunto só depois de 1º 
de fevereiro, quando termina o 
recesso do Judiciário. Os advo-
gados dos condenados proto-
colaram o pedido em 29 de de-
zembro, cinco dias depois de o 
decreto presidencial do indulto 
de Natal ter sido publicado no 
Diário Oficial da União. 

Além de Delúbio e de 
Queiroz, o ex-deputado pe-
tista João Paulo Cunha e o ex
-advogado de Marcos Valério 
Rogério Tolentino também 
fizeram o pedido ao STF. No 
último dia 30, Lewandowski 
deu despacho semelhante no 
caso de Tolentino. 

A presidente Dilma 
Rousseff publicou na véspe-
ra de Natal, como acontece 
em todos os anos, o decreto 
que concede o indulto natali-
no a todos os presos do País 
que se enquadrem em pré-re-
quisitos específicos.
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O presidente dos Esta-
dos Unidos, Barack Obama, 
anunciou ontem (5) medi-
das executivas para con-
trolar a venda de armas ao 
público, considerando-as 
urgentes para evitar cerca 
de 30 mil mortes anuais 
provocadas por incidentes 
com armas de fogo.

Numa intervenção 
emocionada na Casa Bran-
ca, acompanhado por fa-
miliares de vítimas de 
atos violentos com armas 
de fogo, Obama disse que 
os Estados Unidos têm 
vivido “demasiados tiro-
teios” nos últimos anos, 
destacando que é algo que 
não ocorre em outros paí-
ses desenvolvidos.

“Temos de ter um 
sentido de urgência” no 
controle do comércio de 
armas, “porque todos os 
dias morrem pessoas” ví-
timas de armas de fogo, 
afirmou o presidente, la-
mentando que, “em vez 
de pensar como resolver 
o problema”, a questão foi 
“polarizada”, numa refe-
rência clara às duras críti-
cas apresentadas pelos re-
publicanos, que controlam 
o Congresso.

O presidente norte-ame-
ricano insistiu que suas me-
didas não são “um conluio” 
para, como afirma a maioria 
republicana, restringir o di-
reito de aquisição de armas 
reconhecida pela Segunda 
Emenda da Constituição dos 
Estados Unidos.

“Sabemos que não po-
demos travar cada ato de 
violência, cada ato de mal-
dade no mundo, mas talvez 
possamos evitar um”, acres-
centou Obama, argumen-
tando que o povo norte-ame-
ricano não pode continuar 

a ser “refém” do lobby das 
armas”.

Uma das principais me-
didas propostas por Obama 
exige que qualquer pessoa 
com negócios relacionados 
com a venda de armas es-
teja registada, que obtenha 
uma licença federal e que 
assuma a obrigação de ve-
rificar registos criminais e 
de saúde mental dos com-
pradores.

Obama chorou ao 
lembrar tiroteio ocorrido 
em dezembro de 2012 em 
Connecticut, onde morre-
ram 20 crianças e seis mu-
lheres.

Até agora, apenas os 
vendedores de armas com 
licença federal estavam 
obrigados a verificar os 
antecedentes dos compra-
dores. As regras atuais não 
abrangiam os mercados in-
formais como feiras ou os 
sites na Internet.

As medidas hoje apre-
sentadas por Obama têm 
caráter limitado, uma vez 
que conselheiros presiden-
ciais consideram que ações 
como estabelecer unilate-
ralmente a universalidade 
da verificação dos antece-
dentes ou proibir os car-
regadores de munições de 
alta capacidade ultrapas-
sam a autoridade legal do 
presidente.

Visivelmente emocio-
nado na parte final do dis-
curso, Obama recordou o 
tiroteio ocorrido em de-
zembro de 2012 na escola 
Sandy Hook de Newtown, 
no Estado do Connecticut, 
onde foram mortas a tiro 
20 crianças e seis mulhe-
res.

“Cada vez que penso 
nessas crianças fico fu-
rioso”, disse Obama, entre 
lágrimas. “Todos nós pre-
cisamos de exigir um Con-
gresso suficientemente 
corajoso para enfrentar as 
mentiras do lobby das ar-
mas”, concluiu.

30 mil pessoas morrem por 
ano em acidentes com 
armas nos Estados Unidos

Obama anuncia medidas para 
controlar  venda de armas nos EUA
Da Agência Estado 

Paris - O presidente da 
França, François Hollande, 
prestou homenagem a 17 ví-
timas mortas em ataques de 
extremistas islâmicos contra 
a publicação satírica Charlie 
Hebdo, um mercado de pro-
dutos judaicos (kosher) e a 
polícia. Os ataques comple-
tam um ano nesta semana e 
o país marca as datas com 
placas por Paris, após um 
ano tumultuado.

As cerimônias de ontem 
ocorreram no momento em 
que o Charlie Hebdo publi-
ca um número especial, com 
cartuns obscenos e ofensi-
vos, em defesa da liberdade 
de expressão e ironizando 
muitos, de fundamentalistas 
muçulmanos a crianças, de 
políticos a padres católicos.

Familiares das vítimas 
se uniram a Hollande e ou-
tras autoridades perto do 
prédio onde a equipe do 
Charlie Hebdo fazia uma 
reunião de pauta quando 
dois irmãos fortemente ar-
mados invadiram o local, 
em 7 de janeiro de 2015, 
matando 11 pessoas. “À 
memória das vítimas do 
ataque terrorista contra a 
liberdade de expressão”, diz 
a placa colocada no local.

Foi também home-
nageado o policial morto 
quando tentava perseguir 
os homens que fugiam. O 
policial, muçulmano, foi 
lembrado com a mensagem 
“Eu sou Ahmed”, pintada 
com spray em vermelho, 
branco e azul, as cores da 
bandeira da França. Após 
os ataques, pessoas pelo 

mundo apoiaram a mensa-
gem “Je suis Charlie” para 
expressar a solidariedade 
aos jornalistas mortos, ata-
cados por fazerem carica-
turas do profeta Maomé.

Hollande homenageou 
também as quatro pessoas 
mortas em um mercado de 
produtos kosher, um ata-
que que reavivou os temo-
res de antissemitismo, na 
nação com a maior comu-
nidade judaica da Europa. 
O presidente se encontrou 
rapidamente com alguns 
dos sobreviventes do ata-
que ocorrido dentro do 
mercado, incluindo o ma-
linês Lassana Bathily, que 
escondeu vários reféns no 
estoque do subsolo da loja 
e fugiu para ajudar a polícia 
na operação de resgate dos 
15 reféns. Bathily foi consi-

derado um herói e recebeu 
a cidadania francesa.

A placa em homena-
gem em Charlie Hebdo foi 
rapidamente coberta, após 
autoridades perceberem 
que havia um erro no nome 
do cartonista morto Ge-
orges Wolinski. Uma nova 
placa está sendo prepara-
da, após o embaraçoso in-
cidente.

Hollande descobrirá 
outra placa no sábado, para 
homenagear a policial Cla-
rissa Jean-Philippe, morta 
no subúrbio parisiense de 
Montrouge por um dos res-
ponsáveis pelo ataque ao 
periódico, em 8 de janeiro.

A França continua em 
estado de emergência, após 
os ataques de 13 de novem-
bro em Paris que mataram 
130 pessoas. 

O governo francês iniciou as homenagens que vão prosseguir por toda semana às vítimas dos atentados terroristas

França lembra vítimas de atentados 
contra a publicação Charlie Hebdo
Da Agência Estado

Da Agência Lusa 

Pelo menos 2.795 ci-
vis foram mortos e 5.324 
feridos no conflito que há 
9 meses ocorreu no Iêmen 
entre milícias xiitas e forças 
governamentais apoiadas 
por uma coligação inter-
nacional, informou ontem 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU).

Só em dezembro, 81 
civis foram mortos e 109 
feridos, segundo o Alto Co-
missariado da ONU para os 
Direitos Humanos, citando 
dados colhidos entre 26 de 
março e 31 de dezembro 
último.

O Alto Comissariado 
recebeu “informações alar-
mantes” do uso de bombas 
de fragmentação pela coli-
gação internacional, lidera-
da pela Arábia Saudita, disse 
um porta-voz desta agência 
da ONU, Rupert Colville.

Acrescentou que fun-
cionários da ONU detecta-
ram resíduos de bombas 
de fragmentação perto de 
uma plantação de bananas 
na província de Hajjah (no-
roeste) e recolheram o de-

poimento de duas pessoas 
que sofreram ferimentos 
depois de pisar em bombas 
não explodidas.

O enviado especial das 
Nações Unidas para o Iê-
men, Ismail Ould Sheikh 
Ahmed, viaja esta semana 
para a região para tentar 
relançar o processo de paz.

A última rodada de ne-
gociações, realizada entre 
14 e 20 de dezembro, na 
Suíça, terminou sem acor-
do para um cessar-fogo, 
mas com o compromisso de 
retomar as negociações em 
janeiro.

Milícias xiitas ‘huthis’, 
apoiadas pelo Irã, lançaram 
em setembro de 2014 uma 
ofensiva contra as forças 
leais ao presidente Abd Ra-
bbo Mansur Hadi e, apesar 
de algumas perdas, conti-
nuam controlando grande 
parte do país, incluindo a 
capital, Saná.

A Arábia Saudita se en-
volveu no conflito a partir 
de março, formando com 
outros oito regimes sunitas 
uma coligação internacio-
nal para apoiar as forças 
governamentais.

Conflito matou 2.795 
em 9 meses no Iêmen

Trípol (AE) - Membros 
do Estado Islâmico retoma-
ram ataques contra um im-
portante terminal petrolífe-
ro no leste da Líbia, ateando 
fogo a um segundo tanque 
na área, afirmou ontem uma 
autoridade líbia.

Os ataques geram o te-
mor de que o setor de pe-
tróleo do país do norte da 
África possa ser o próximo 
alvo do grupo radical islâmi-
co. As ações ocorrem sema-
nas após representantes de 
dois governos rivais da Líbia 
firmarem um acordo para 
dividir o poder que prevê a 
formação de um governo de 
união nacional em meados 
de janeiro.

Um tanque de estoque 
de petróleo pegou fogo após 
o Estado Islâmico atacar o 
terminal Es Sider pelo se-
gundo dia, disse um porta-
-voz da Libya’s National Oil 
Co. Outro tanque pegou fogo 

após o grupo extremista dis-
parar no porto vizinho de 
Ras Lanuf, na segunda-feira. 
Os dois locais ficam mais de 
600 quilômetros a leste de 
Trípoli, capital do país. 

Comunicados divulgados 
na segunda-feira na internet, 
de autoria do braço líbio do 
Estado Islâmico, reivindica-
vam a responsabilidade por 
um ataque com um carro-
-bomba anterior realizado 
em Es Sider. Havia fotos de 
quatro manifestantes, que 
segundo o grupo haviam 
morrido no ataque.

Es Sider e Ras Lanuf, 
que podem produzir até 560 
mil barris ao dia juntos, ou 
quase a metade da capaci-
dade de exportação de 1,3 
milhão de barris diários do 
país, estão paralisados há 
mais de um ano. Ainda as-
sim, há neles grandes quan-
tidades da commodity em 
estoque. Uma autoridade lí-
bia do setor disse que o tan-
que que queimava tinha o 
equivalente a 500 mil barris.

O Estado Islâmico to-
mou o controle da cidade 
Líbia de Sirte e aumentou a 
presença na cidade de Ajda-
biya - ambas próximas aos 
terminais atacados -, segun-
do agentes de segurança. O 
grupo mostra-se também 
cada vez mais violento em 
Sabratah, que fica perto de 
um terminal de petróleo e 
gás líbio propriedade da ita-
liana Eni, segundo funcioná-
rios do setor de segurança 
da Líbia e do Ocidente.

 A produção de petróleo 
da Líbia é prejudicada pelo 
violento conflito entre fa-
cões rivais que buscam po-
der. O país já chegou a pro-
duzir 1,5 milhão de barris 
ao dia, mas agora consegue 
apenas menos de um terço 
desse montante, segundo a 
National Oil Co. 

Não está claro se o 
acordo de paz fechado por 
facções rivais líbias no mês 
passado pode ajudar a im-
pulsionar o setor petrolífero 
do país.

Estado Islâmico retoma ataques 
em terminal petrolífero na Líbia

noVo ALVo TERRoRISTA Presidente do Irã 
critica sauditas
por rompimento 
de relações

Teerã (AE) - O presidente 
do Irã, Hassan Rouhani, afir-
mou ontem que a Arábia Sau-
dita não pode “encobrir” seu 
crime por executar um impor-
tante clérigo xiita cortando re-
lações com Teerã, mesmo que 
os aliados do reino também 
comecem a limitar seus laços 
com os iranianos.

As declarações de Rou-
hani são feitas após o Kuwait 
anunciar que estava retirando 
seu embaixador no Irã, por 
causa de ataques contra mis-
sões diplomáticas sauditas na 
República Islâmica.

A execução no fim de se-
mana do xeque Nimr al-Nimr, 
um clérigo xiita e figura de 
oposição na Arábia Saudita, 
acirrou a rivalidade entre os 
dois países. O episódio ameaça 
acabar com os já frágeis esfor-
ços de paz, diante das guerras 
na Síria e no Iêmen. Emirados 
Árabes anunciaram que redu-
ziriam suas relações com Tee-
rã ao nível de encarregados de 
negócios, enquanto outros paí-
ses divulgaram comunicados 
criticando o regime iraniano.

FoTo: Ian Langsdon-Assciated Press-Estadão Conteúdo

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil
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NADO SINCRONIZADO

Pentacampeãs olímpicas, 
atletas devem chegar 
dia 13 para preparação

Página 24

Botafogo e CSP decidem 
permanência na Copa 
São Paulo de Juniores

A seleção russa feminina 
de nado sincronizado, cinco 
vezes campeã olímpica, deve 
desembarcar no próximo dia 
13, em João Pessoa, onde 
ficará por duas semanas 
treinando na Vila Olímpica 
Parahyba, no Bairro dos Es-
tados, em João Pessoa. Re-
torna ao seu país no dia 30 e 
deve voltar à Paraíba em 30 
de julho para encerrar fase 
de treinamento visando os 
Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro.

A delegação vem coor-
denada por uma das inte-
grantes da Confederação 
Brasileira de Desportos 
Aquáticos, a convite do pre-
sidente da Federação de Es-
portes Aquáticos da Paraíba, 
Antônio Meira Leal. “Há mais 
de oito meses que estamos 
em conversações para trazer 
esta seleção russa ao nosso 
Estado. Servirá de espelho 
para nossos atletas. Se tra-
ta de uma seleção top linha 
mundial e que, quem sairá 
ganhando é a Paraíba com 
a presença de todas elas em 
nosso Estado”, afirmou Antô-
nio Meira.

A quantidade de nada-
doras ainda não foi confirma-
da, no entanto, o presidente 
da Federação de Esportes 

Aquáticos da Paraíba garante 
que a seleção russa feminina 
de nado sincronizado deve-
rá se fazer presente em João 
Pessoa com todas as suas in-
tegrantes, haja vista que es-
tão em fase final de prepara-
ção para os Jogos Olímpicos 
de 2016.

“Esta seleção já esteve na 
Paraíba entre os anos de 2003 
e 2004. É conhecida mundial-
mente e forte candidata ao tí-
tulo olímpico. A escolha pela 
Paraíba para treinamentos se 
deve ao potencial que temos 
em nosso Estado, a come-
çar pela estrutura do Parque 
Aquático da Vila Olímpica Pa-
rahyba, disponbilizada pelo 
Governo do Estado para a 
seleção russa que é top de li-
nha”, alegou Meira.

Russas treinam na capital
Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Para os atletas do mundo todo, 
este ano é muito especial, por ser um 
ano de Olimpíadas e de Paralimpíadas. 
Por este motivo, a maioria deles não 
teve tempo para muita festa na virada 
do ano. Os treinos se intensificam, a 
partir de agora, visando os dois jogos, 
que serão sediados no Rio de Janeiro, 
a partir do mês de julho. Neste contex-
to, está Phelipe Andrews Rodrigues, um 
nadador que vai representar a Paraíba, 
com chances reais de medalhas, nas Pa-
ralimpíadas na Cidade Maravilhosa. 

Phelipe já não é um estreante em 
Paralimpíadas. Ele conquistou duas 
medalhas de prata em Pequim, no 
ano de 2008, e voltou a subir no pódio 
em Londres, em 2012. Nos últimos Jo-
gos Pan-Americanos, no ano passado, 
em Toronto, Phelipe arrasou, conquis-
tando três medalhas de ouro (nos 50 
e 100 livres, e no revezamento) e uma 
de prata, em outro revezamento.

No Rio de Janeiro, Phelipe está trei-

nando para competir outra vez nos 50 
e 100 metros livres e nos revezamentos 
de 50 e 100 metros. Com um trabalho 
de cerca de oito horas por dia, ele es-
pera brilhar nas Paralimpíadas.

“Venho treinando muito forte. Em 
Toronto já foi emocionante, mas aqui 
no Brasil, com o apoio da família e 
da torcida brasileira, dentro de nossa 
casa, a empolgação é bem maior. Te-
nho fé em Deus que vou representar 
muito bem a Paraíba e o Brasil na com-
petição. O desejo é conquistar o maior 
número de medalhas possíveis, e prin-
cipalmente de ouro”, disse o atleta.

O nadador atualmente está trei-
nando no São Caetano em São Paulo, 
mas de férias, aproveitou para rever os 
familiares e amigos, em João Pessoa. 
Mesmo a passeio, Phelipe não para de 
treinar, e aqui está mantendo a forma 
no Parque Aquático da Vila Olímpica 
Paraíba. “Não posso parar aqui, entre 
diversão e revendo os amigos, sepa-
ro algumas horas para treinar, onde 
comecei, e que sempre me deu bons 
fluidos”, concluiu o paratleta.

Phelipe Andrews é esperança 
de medalha para a Paraíba

PARALIMPÍADAS 2016

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Atleta intensifica os treinamentos, visando competição mundial no segundo semestre

Melhores do mundo, as atletas da seleção russa programam embarque em João Pessoa na próxima semana, onde vão treinar na Vila Olímpica Parahyba, visando participação nos Jogos Olímpicos do Rio

O nado nas Olimpíadas 2016

PAÍSES GARANTIDOS EM 2016
Tanto nos duetos quanto por equipes, apenas o Brasil, como país-sede, tem vaga assegurada na 
competição. A convocação das atletas que representarão o país será definida apenas dois meses 
antes dos Jogos. Atualmente 14 atletas treinam com a seleção de nado sincronizado.

PAÍSES CLASSIFICADOS
Na disputa por equipes, a vaga assegurada ao Brasil como país-sede conta como representante 
das Américas. Se classificam ainda quatro campeões continentais (Ásia, Oceania, Europa e África) 
e as três melhores do Pré-Olímpico Mundial de 2016.
O país europeu classificado foi a Rússia, campeã continental em Haarlemmermeer, na Holanda, 
no mês de maio do ano passado. Nos casos da Ásia, Oceania e África, foi classificado o país do 
continente de melhor classificação no Mundial de Kazan, em agosto de 2015. 
Cada um dos oito países classificados para a disputa por equipes também conquista uma vaga 
para os duetos. As cinco duplas campeãs continentais e os melhores 11 países do Pré-Olímpico 
Mundial (que ainda não tiverem assegurado vaga) completam as 24 vagas da prova.

VAGAS EM ABERTO
Restam ainda três vagas para a disputa por equipes, que serão definidas no Pré-Olímpico Mun-
dial, de 2 a 6 de março de 2016, no Rio de Janeiro. Os países que garantirem a classificação pelo 
torneio, ganham o direito de inscrever também um dueto na disputa.

Equipes já classificadas:
Brasil (país-sede)
Rússia (Campeonato Europeu)
China (Mundial de Kazan)
Egito (Mundial de Kazan)
Austrália (Mundial de Kazan)

Duetos já classificados:
Brasil (país-sede)
Rússia (Campeonato Europeu)
Ucrânia (Campeonato Europeu)
Canadá (Pan de Toronto)
China (Mundial de Kazan)
Egito (Mundial de Kazan)
África do Sul (Mundial de Kazan)
Austrália (Mundial de Kazan)
Japão (Mundial de Kazan)

FOTOS: Reprodução/Internet



Massa diz que é mais feliz na 
Williams do que era na Ferrari

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 6 de janeiro de 2016

Os 7 a 1 da Alemanha 
na literatura de cordel

O autor é José Pedro de Lima, natural de Dona 
Inês-PB. Cauteloso nas palavras, não deixou passar 
em branco o fato histórico da Copa do Mundo, quando 
o Brasil foi goleado de 7 a 1 pela Alemanha. Apesar do 
tempo, aí vai o registro em cordel:

Meus queridos brasileiros, a todos eu peço perdão. 
Não sei o que foi que houve, com a nossa seleção. Sem-
pre vou está lembrando, todo mundo ali chorando, menos 
o tal Felipão!

Estou cismado com ele, eu e a população. Será que 
ele não entrou, no meio da corrupção? Já vieram me falar, 
que viram ele guardar, dinheiro no cuecão!

Eu num acredito não...tudo pode acontecer. O Brasil 
não jogou nada, tinha mesmo que perder, isso fez a nos-
sa gente, ficar lelé da mente e sofrer sem merecer!.

Nós tínhamos era que vencer e seguir na competi-
ção. Os meninos afrouxaram, não tinham disposição. Aí a 
velha Alemanha, acabou com toda manha, da fraquíssima 
seleção!

Lágrimas rolavam no chão, era feio o chororô. Todo 
mundo se abraçando, chorando sem sentir dor. Aí chegou 
Felipão, disse vai ter apagão, aí ninguém aguentou!

Era muita emoção, para todo jogador. Julinho chora-
va e gemia, falar o sonho acabou. Enquanto o Felipão, só 
pensava no calvão, que a Alemanha pagou!

Felipão tinha razão, seu salário era pouquinho. Cha-
mou Júlio César e disse, me escute aqui Julinho. Quando 
a Alemanha chutar, tu deixa a bola entrar, combinado 
amiguinho?

Tudo bem tá combinado, mas quanto tu vai me dá? 
Fique frio meu amigo, deixa o jogo acabar. Nós vai ali num 
cantinho, e divide direitinho, combinado marajá?

Tá bom é demais da conta. Quanto tu vai me pagar? 
Tenha calma meu amigo, deixa o jogo terminar. Fique na 
sua calado, quando sair do estádio, o Marin vai liberar.

Vamos fazer com cuidado, pra ninguém desconfiar. 
Vou conversar com os meninos, que a todos eu vou aju-
dar. Mas fique sabendo vós, isso fica entre nós, cuidado 
pra não vazar!

E outra também Julinho, não vá se apavorar. Faça 
que não está vendo, deixe a bola passar. Tenha bastante 
cautela, fique olhando pra ela, deixe quem quiser falar!

Eu vou fazer direitinho, do jeito que você mandou. 
Vou avisar todo mundo, pra chutar fora do gol. Mas já 
aqui do meu lado, vai ficar escancarado, pra passar até 
trator!

É isso aí meu amor. Faça assim dessa maneira. Não 
ligue pra o que falarem, da Seleção Brasileira. Eu sei bem 
que tu resiste, no fim tu fica bem triste, esse plano é de 
primeira!

Tudo certo e combinado. Vamos esperar pra ver. O 
juiz já avisou, vamos começar a correr. O time está esca-
lado, todo mundo preparado, pra botar pra derreter!

Julinho tu fica na tua, pra ninguém desconfiar. Fique 
frio escolares, o jogo vai começar. Os meninos estão 
treinando, e a Alemanha vai chegando, e o jogo começa 
já!

Nesse momento o juiz, pro meio de campo andou. 
Tirou a prata do bolso, e pra cima ele jogou. Os capitães 
animado, ali escolheram o lado e o juiz aprovou!

E ali começou o jogo, na maior empolgação. O Brasil 
pegava a bola, e dava cada chutão. Enquanto isso a Ale-
manha, se defendia na manha, esperando a ocasião!

Aí começou o ataque, bola ia e boa vinha. Um joga-
dor da Alemanha, viu de longe uma brechinha e disse é 
assim que eu quero, chutou e fez um a zero e fez mais 
uma gracinha!

Isso foi aos dez minutos, depois que o jogo come-
çou. Foi quando o outro alemão, outra bola ele pegou. 
Numa fração de segundos, ali driblou todo mundo e lá no 
cantinho chutou.

Todo mundo endoidou. Dois a zero no placar. O 
Brasil pegava a bola, mas não sabia jogar. Enquanto a 
Alemanha, se defendia da manha, nem ligava em atacar.

Mais uma bola a Alemanha, no meio de campo pegou. 
Driblou quase todo mundo, e do meio campo chutou. Um 
alemão usou a cuca, aí a velha brazuca, bem no cantinho 
passou!.

Três a zero no placar, todo o Brasil endoidou. Nin-
guém sabia jogar, não acertava o gol. A Alemanha chuta-
va, e toda bola entrava e sete no placar ficou.

Parece até mentira. É verdade verdadeira. A Alema-
nha humilhou, a Seleção Brasileira. Pra gente não foi co-
mum, tomamos de sete a um, pra lembrar a vida inteira.

Que grande humilhação, o nosso País passou. Muita 
gente não aguentava, chorava sem sentir dor. Enquanto 
a Alemanha, usou suas artimanhas e muito feliz ficou!

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Piloto fala do empenho 
para buscar o título 
mundial da temporada

Eficiência é a palavra 
de ordem dentro da equipe 
Williams para a temporada 
de 2016. Depois de dois ter-
ceiros lugares seguidos nos 
últimos anos, o time de Fe-
lipe Massa e Valtteri Bottas 
sabe que tem de minimizar 
os erros para lutar contra 
escuderias com maior po-
derio econômico. Em 2015, 
enquanto a receita de equi-
pes como Ferrari, Mercedes 
e Red Bull ultrapassou os R$ 
2 bilhões a da Williams ficou 
na base dos R$ 800 milhões. 
Mas Massa acredita que, 
mesmo com esta defasagem, 
é possível lutar contra os gi-
gantes.

“Precisamos nos tornar 
um time de ponta em termos 
de dinheiro, mas sabemos 
que isso é bem difícil. Então 
acho que precisamos melho-
rar o que temos tornando 
nosso trabalho mais eficien-
te - mesmo tendo menos 
pessoas trabalhando. É isso 
que precisamos fazer e o que 
estamos tentando. Rob [Sme-
dley, chefe de performance] 
está forçando muito nessa 

área, Pat [Symonds, diretor 
técnico] também está e a 
equipe inteira está tentando 
fazer tudo o que pode.”

Após sua segunda tem-
porada no time baseado em 
Grove, na Inglaterra, Massa 
reconheceu que hoje é mais 
feliz do que nos dias de Fer-
rari, mesmo tendo passa-
do oito anos em Maranello 
como piloto titular.

“Acho que sim”, disse o 

brasileiro quando pergun-
tado se sentia-se mais feliz. 
“As pessoas são muito legais 
e me respeitam muito. Então 
sinto-me em casa e trabalha-
mos muito bem juntos. Nun-
ca estamos felizes, sempre 
queremos mais e isso é po-
sitivo.”

Em 2016, Massa entrará 
em seu último ano de contra-
to e espera convencer o time 
a renovar o acordo. “Não vejo 

pressão. Só preciso esperar 
um pouco depois do começo 
da temporada. Tomara que 
comecemos bem e então de-
cidimos o que fazer. Até que 
as coisas estejam no papel, 
você nunca sabe o que vai 
acontecer”, reconheceu. “Em 
2017, vai mudar tudo, então 
seria positivo continuar, mas 
acho que terei tempo para 
decidir e ver quais serão as 
opções.”

Felipe Massa faz elogios a equipe da Wiiliams, e diz que se sente mais feliz atualmente

Sébastien Loeb surpreende no início
Sem dúvida, Sébastien 

Loeb é um dos melhores pi-
lotos da história do esporte, 
mas ele nunca esperava es-
tar liderando o Rally Dakar 
2016 e com 2m32s de van-
tagem sobre o veterano Ste-
phane Peterhansel ao final 
da segunda-feira. “Foi um 
grande começo”, disse Loeb 
após vitória na etapa.

“O carro é muito, mui-
to bom. Nossa Peugeot foi 
muito rápida na etapa e isso 
é uma boa notícia para o 
resto do rali - especialmen-

te porque a estrada era um 
pouco como em uma etapa 
do Campeonato Mundial de 
Rali, e o buggy não é o me-
lhor para este tipo de ca-
minho, e não muito fácil de 
pilotar. “

“Foi um bom desempe-
nho, com um pequeno erro 
na lama (ficou preso), final-
mente fui capaz de conti-
nuar e eu estou feliz com o 
resultado. Eu sabia que eu 
conseguiria ir muito bem na 
etapa, excetuando o erro no 
estágio intermediário, mas 

no resto pilotei com bom 
ritmo e sem erros. O palco 
não poderia ser tão ruim, 
mas não esperava ter o me-
lhor tempo, porque eu pen-
sei que os carros com tração 
nas quatro rodas seriam 
mais rápido do que nós.”

WRC estilo diferente
Embora Loeb diga que 

a etapa era muito seme-
lhante à de um WRC, ele 
sabia que tinha que mudar 
seu estilo para ser rápido 
no Dakar.

“É a mesma maneira 
de pilotar, WRC e Rally, mas 
eu faço o que posso”, dis-
se. “Em algumas partes da 
derrapagem, os estilos são 
os mesmos, mas nas curvas 
rápidas têm que ter mais 
cuidado porque você nunca 
sabe o que virá mais tarde. 
Mas o sentimento era bom. 
É um grande começo para a 
Peugeot, muito melhor do 
que no ano passado!, Mas 
nós temos muito a fazer e 
nós sabemos que é difícil 
para os carros e pilotos.”

RALLY DAKAR

Jon Jones volta ao topo do ranking do UFC
Ex-campeão dos meio-pe-

sados do UFC, Jon Jones voltou 
ao posto de melhor peso-por
-peso da organização. Esta se-
mana, o ranking oficial do Ulti-
mate foi atualizado e “Bones”, 
que na última atualização apa-
recia em segundo lugar, agora 
ocupa a primeira posição, que 
antes era de Demetrious John-
son. 

O curioso é que Jones 
ainda não voltou a lutar des-
de que foi oficialmente rein-
tegrado à organização, em 
outubro de 2015, depois de 
passar seis meses afastado e 
de perder o cinturão por con-
ta de um acidente automobi-
lístico. O atleta da Jackson’s 
MMA é o próximo desafiante 
ao título de Daniel Cormier, 
atual campeão da divisão, 
mas o duelo ainda não tem 
data e local definidos.

O ranking peso-por-pe-
so do UFC é composto de 
atletas de todas as catego-
rias da organização. Tanto a 
listagem quanto os rankings 
por divisão de peso, são de-
finidos a partir da votação de 
um grupo de jornalistas.

SUPERAÇÃO

Outra mudança na lista 
divulgada nesta segunda-
feira foi no posicionamento 
do campeão meio-médio, 
Robbie Lawler. Com a vitó-
ria sobre Carlos Condit, no 
UFC 195, o atleta da Ame-
rican Top Team passou de 

sexto para quinto lugar. Já 
Rafael do Anjos, detentor 
do cinturão dos leves, saiu 
da oitava para a sexta po-
sição depois de nocautear 
Donald Cerrone, no último 
evento de 2015. O atleta da 
Kings MMA agora é o brasi-

leiro mais bem colocado da 
listagem.

Campeão peso-pesados, 
Dabrício Werdum caiu duas 
posições e agora é o sétimo 
colocado da lista, juntamen-
te com o ex-campeão dos pe-
nas, José Aldo.

Reintegrado após um grave acidente automobilístico, Jon Jones retornou à liderança do ranking do UFC
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Brasileiros estreiam fora de casa
TAÇA LIBERTADORES 2016
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Tabela detalhada da 
competição é divulgada 
pela Conmebol

A Conmebol divulgou na 
manhã de ontem a tabela de-
talhada até a fase de grupos 
da Taça Libertadores da Amé-
rica de 2016. Os cinco clubes 
brasileiros na disputa (Atlé-
tico-MG, Corinthians, Grê-
mio, Palmeiras e São Paulo) 
estreiam fora de casa, sendo 
que o Tricolor ainda participa 
da primeira fase eliminatória.

O São Paulo disputará 
o mata-mata contra o Cesar 
Vallejo, do Peru. O time pau-
lista faz o jogo de ida no dia 
3 de fevereiro (uma quarta-
feira) e define o duelo no dia 
10, muito provavelmente no 
Pacaembu (o Morumbi vai 
estar em reforma). Se avan-
çar, passará a integrar o Gru-
po 1, e a estreia seria como 
mandante, diante do The 
Strongest, da Bolívia.

O próximo brasileiro a 
entrar em campo é o Palmei-
ras, no Grupo 2: vai debutar 
em 16 de fevereiro, uma ter-
ça-feira, contra River Plate 
do Uruguai ou Universidad 
de Chile (que duelam na pri-
meira fase), fora de casa. 

A tabela da Conmebol, 
entretanto, foi publicada 
com erro de digitação, apre-
sentando duas datas subse-
quentes no calendário pal-
meirense: depois de visitar 
o Rosario Central, no dia 6 
de abril, teria novo compro-
misso no dia seguinte contra 
River Plate do Uruguai ou 
Universidad de Chile, em São 

Paulo. Mas o ultimo jogo do 
Palmeiras, na verdade, será 
no dia 14 de abril.

Na quarta-feira, 17 de fe-
vereiro, o Corinthians vai ao 
Chile jogar contra o Cobresal, 
em confronto do Grupo 8. A 

Conmebol confirmou que os 
jogos do Cobresal serão mes-
mo em seu estádio, o Cobre 
de El Salvador, no meio do 
deserto do Atacama.

Também no dia 17, o 
Grêmio visita o Toluca no 

México (pelo Grupo 6), e o 
Atlético-MG enfrenta o Mel-
gar, no Peru, pelo Grupo 5.

A tabela divulgada tem 
dois jogos em São Paulo no 
dia 2 de março: Palmeiras 
x Rosario Central (ARG) 

e Corinthians x Oriente 
Petrolero (BOL) ou Santa 
Fe (COL). Normalmente, 
quando isso acontece, a 
Polícia Militar solicita a 
alteração de uma das duas 
partidas.

O Atlético Mineiro, por 
sua vez, vai em busca do bi-
campeonato, uma vez que, 
no ano de 2013 conquistou a 
competição e, para este ano, 
vem reforçando o elenco vi-
sando uma boa participação.

O Atlético Mineiro foi o último time brasileiro a levantar o título da competição, quando, em 2013, se sagrou campeão do torneio mais importante das Américas

Renato Augusto deixa o Corinthians e vai à China
Renato Augusto aceitou 

a proposta do Beijing Guo-
an, da China, e deve ser mais 
um jogador a deixar o Corin-
thians para o futebol asiáti-
co. O meia recebeu oferta sa-
larial milionária nos últimos 
dias, pediu um tempo para 
pensar e na última segunda-
feira avisou o presidente co-
rintiano Roberto de Andrade 
de que irá se transferir. 

O Corinthians agora es-
pera pelo envio de uma pro-
posta oficial por escrito para 
efetivar a transferência. O 
clube chinês pagará o valor 
equivalente à multa rescisó-
ria, que é de 8 milhões de eu-
ros (cerca de R$ 35 milhões). 
Metade do valor ficará para 
os cofres corintianos, en-
quanto o Bayer Leverkusen 
tem direito a outros 40% da 

operação. 
Na semana passada, Re-

nato Augusto havia recusado 
uma proposta do Schalke 04-
ALE. Ao clube alemão, a pedi-
da do meia foi de um salário 
de 8 milhões de euros (quase 
R$ 35 milhões) por tempo-
rada. O valor é um pouco su-
perior ao que será pago pelo 
Beijing Guoan.

Principal jogador do úl-
timo Brasileirão, Renato re-
lutou em aceitar o desafio de 
jogar na China por entender 
que o afastaria dos objeti-
vos de continuar na seleção 
e porque esperava jogar de 
novo na Europa. Os altos va-
lores oferecidos pelos chine-
ses, entretanto, fizeram com 
que ele revisse a posição. 

Para atuar na China, Re-
nato Augusto deve contratar 

ainda um preparador físico 
ou fisioterapeuta de sua con-
fiança. O trabalho de preven-
ção de lesões e condiciona-
mento feito nos últimos dois 
anos é um dos segredos para 
ter tido um ano de 2015 aci-
ma de sua própria expectati-
va. Renato foi o principal jo-
gador do último Brasileirão.

Recentemente, o Corin-
thians já perdeu outro prota-
gonista para a China. Jadson 
se transferiu para o Tianjin 
Quanjian-CHN e deixou cerca 
de R$ 5 milhões aos cofres 
corintianos. Edu Dracena 
foi liberado para se transfe-
rir para o Palmeiras e Elias, 
que também tinha conver-
sas avançadas com um clube 
chinês, viu a chance de nego-
ciação diminuir nos últimos 
dias. 

PROPOSTA MILIONÁRIA

Comitê de Ética pede suspensão de 9 anos para Valcke
O presidente da câmara 

investigatória do Comitê de 
Ética da Fifa, Cornel Borbély, 
anunciou ontem a conclusão 
das investigações a respeito 
de atividades do secretário 
geral da entidade, Jérôme 
Valcke, atualmente suspen-
so. Em comunicado oficial 
divulgado pela própria Fifa, 
Borbély pediu a prorrogação 
do afastamento de Valcke 
por mais 45 dias.

No relatório do Comi-
tê de Ética, o presidente da 
câmara de investigação re-
comendou ainda que Valcke 
seja banido da Fifa por nove 

anos por violações de sete 
artigos do Código de Ética da 
Fifa (FCE). Entre eles, envol-
vendo questões de conflitos 
de interesse (artigo 19) e 
acusações de receptação de 
presentes (artigo 20). O fran-
cês ainda seria punido com 
uma multa de 100 mil fran-
cos suíços (pouco menos de 
R$ 400 mil).

Agora, as recomenda-
ções feitas serão analisadas 
por um comitê julgador den-
tro do próprio Comitê de Éti-
ca que avaliará a suspensão e 
multa.

A suspensão provisória 

de Valcke, determinada em 
7 de outubro de 2015, se en-
cerra à 0h (horário local) de 
hoje, mas pode ser prorroga-
da mediante aval do Comitê 
de Ética da Fifa. Segundo o 
comunicado divulgado nesta 
terça-feira, “até que uma de-
cisão forma seja tomada pela 
câmara investigatória do Co-
mitê de Ética, Jérôme Valcke 
é considerado inocente”.

Valcke foi suspenso de-
pois de um escândalo e re-
venda de ingressos para a 
Copa do Mundo de 2014 ser 
revelado. O dirigente disse 
que as acusações eram “fa-

bricadas e revoltantes”, mas, 
mesmo assim foi afastado de 
seu cargo.

O pedido de suspensão 
para Valcke é um pouco su-
perior ao dado para Joseph 
Blatter, presidente afastado 
da Fifa, e Michel Platini, pre-
sidente da UEFA. Os dois fo-
ram suspenso por oito anos 
por um suposto pagamento 
ilegal feito ao francês.

CORRUPÇÃO NA FIFA

Jogador foi o principal destaque do Campeonato Brasileiro de 2015

Secretário é 
acusado de 

envolvimento 
em escândalo 

no futebol

Copa do Brasil terá 
sorteio na segunda

Argentino Mancuello 
perto do Flamengo

A Diretoria de Competições da 
Confederação Brasileira de Futebol realizará, 
na próxima segunda-feira, o sorteio para a 
definição dos confrontos da Primeira Fase da 
Copa do Brasil de 2016. O evento está marcado 
para 14h30, no auditório da sede da CBF. O 
credenciamento para acesso dos jornalistas 
será feito a partir das 12h, na recepção da CBF. 
O sorteio já gera grande expectativa entre 
dirigentes e cartolas do futebol brasileiro. Os 
representantes das federações estaduais 
deverão se fazer presentes.

O Flamengo está prestes a anunciar 
um reforço estrangeiro para 2016. O meia 
argentino Mancuello, que já negociava com o 
clube desde o fim do ano passado, manifestou 
ao Independiente (ARG) seu desejo de deixar 
a equipe e o pedido foi atendido pela diretoria. 
A reunião entre o jogador e os dirigentes 
argentinos aconteceu na última segunda-
feira e, ontem, o Rubro-Negro ingressou 
novamente na negociação, quando discutiu 
os valores da compra com os “Hermanos”. O 
anúncio deve ser esta semana.

Curtas

Santa eleva folha 
para R$ 950 mil

O Santa Cruz está de volta à Série A e, 
com isso, algumas mudanças vão acontecer em 
relação à última temporada. Além do possível 
acerto com um novo patrocinador máster, o 
clube planeja aumentar a folha salarial e já 
pensa em reforços. As negociações com a 
Caixa se iniciaram no final do ano passado 
e apenas detalhes burocráticos afastam o 
banco de estampar a camisa do clube de 
Recife. Com a receita do Tricolor elevada, a 
meta de folha salarial da equipe de R$ 950 mil, 
aproximadamente, pode ser alcançada.
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Botafogo e CSP jogam 
todas as fichas hoje 
buscando a classificação

Decisão paraibana na Copinha
FUTEBOL DE JUNIORES EM SÃO PAULO

Decisões para as preten-
sões do Botafogo e Centro 
Sportivo Paraibano (CSP), 
que voltam a jogar hoje, na 
última rodada da fase classifi-
catória da Copa São Paulo de 
Junior/2016. O Belo terá pela 
frente o Bragantino-SP, às 
18h (horário local), no Está-
dio Major Levy Sobrinho, em 
Limeira, pelo Grupo 11. O CSP 
vai encarar o Joinvile-SC, às 
13h (horário local), no Está-
dio Palmeirinha, na cidade de 
Porto Ferreira-SP, no Grupo 8.

   Segundo colocado do 
grupo, com três pontos, o Bo-
tafogo só depende de si para 
alcançar a tão sonhada classi-
ficação. à sua fase. O time foi 
beneficiado pelo empate en-
tre Inter-SP e Bragantino-SP, 
por 2 a 2 - os dois times tem 
um ponto - na última segun-
da-feira. A equipe paraibana 
vem de uma vitória contra o 
Inter-SP (3 a 0) e uma derrota 
para o Corinthians-SP (2 a 0). 

Para o treinador botafo-
guense, Ramiro Sousa, o obje-
tivo é buscar a reabilitação e 
conseguir a vaga para a pró-
xima fase. Ele sabe que não 
encontrará moleza, mesmo 
diante de um adversário que 
ainda não venceu na compe-
tição. Disse também que o 
atacante Gionote vem sendo 
um dos destaques da Copi-
nha “Futebol reserva muitas 
surpresas e queremos fazer 
a nossa parte para não ficar 
dependendo de ninguém. 
Falo para os jogadores que o 

sonho ainda não acabou e que 
a vaga é uma coroação para o 
trabalho que eles estão reali-
zando na Copinha’, disse. So-
bre a derrota pra o Timão, o 
ex-técnico do CSP, avaliou que 
o time foi valente e buscou o 
empate, principalmente na 
segunda etapa quando per-
deu pelo menos duas chances 
de marcar. “Fomos infelizes e 
acabamos sendo derrotados. 
Vamos focar as atenções no 
Bragantino que é outra pe-
dreira que teremos que pas-
sar se quisermos continuar 
na disputa”, comentou.

   Pelo lado do CSP a ex-
pectativa e a confiança to-
mam conta do grupo que 
promete conseguir a reabili-
tação e a possível vaga para 
a outra fase. Segundo coloca-
do na classificação do grupo, 
com três pontos - o Joinvile 
é o líder isolado, com seis - o 
Tigre vai em busca da classi-
ficação. Para obter a vaga, o 
Azulão terá que ganhar dos 
catarinenses e torcer por um 
tropeço do Ceará, terceiro co-
locado (3), contra o Guaratin-
guetá-SP, lanterna do grupo 
(0), que se enfrentam hoje, às 
15h,  no mesmo local.

   A equipe pessoense 
vem de uma vitória na es-
treia, diante do Guaratinguetá 
(3 a 1) e perdeu para o Ceará 
(2 a 1), na última segunda-
feira. Para o  treinador do CSP, 
Gerson Júnior, o momento é 
de levantar a cabeça e buscar 
os três pontos, sem a preo-
cupação do outro resultado. 
“Não adianta ficar focado no 
vizinho se não fizer a nos-
sa parte. Temos que correr 
atrás, contra um adversário 
que vem de duas vitórias se-
guidas”, observou.
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O atacante Gianote vem sendo um dos destaques do Botafogo na Copa São Paulo e hoje está novamente confirmado para o jogo

Equipe do CSP treinou ontem visando o compromisso de hoje diante do Joinvile, quando precisa de uma vitória para seguir na Copa

Um dos destaques do Bo-
tafogo na temporada passada, 
o lateral direito Gustavo terá 
que “ralar” para conquistar 
novamente a posição de ti-
tular na temporada. O ex-jo-
gador do Auto Esporte terá 
como “sombras’ o contrata-
do Ângelo e o atleta da base, 
Marcelo, que estão no páreo 
para sair jogando de primei-
ra. Com a formação do novo 
elenco para as disputas do 
Estadual, Nordestão, Copa do 
Brasil e Série C do Brasileirão, 
o lateral sabe que será outra 
realidade com os reforços 
que chegaram ao clube.

“Estou para somar e ja-

mais dividir o grupo para 
jogar. Respeito todos e deixo 
a decisão da escalação para 
o treinador Itamar Shuller 
que tem competência e sabe 
quem está melhor”, avaliou. 
Sobre o novo plantel que está 
sendo formado para brigar 
por títulos o lateral sabe da 
responsabilidade de fazer o 
melhor, já que o time vai na 
obrigação de começar a tem-
porada conseguindo o título 
Estadual. “Nosso torcedor é 
exigente e não vai tolerar fra-
cassos. Aposto no novo time, 
com jogadores experientes 
que podem levar o time as 
vitórias e conquistas”, frisou.   

Gustavo treina para 
garantir vaga na zaga 

BOTAFOGO-PB

Treze confirma amistoso com o CSA-AL
Além de encarar o Amé-

rica de Natal no próximo sá-
bado, no Estádio Presidente 
Vargas, o Treze fará o segun-
do amistoso da pré-tempo-
rada, no dia 17 deste mês, 
contra o CSA-AL, no Estádio 
Rei Pelé, em Maceió. Dois jo-
gos importantes para o trei-
nador Marcelo Vilar avaliar 
o elenco para o Campeona-
to Paraibano. O time estreia 
no dia 30 deste mês, contra 
o Santa Cruz de Santa Rita, 
no Teixeirão. De acordo com 
o treinador Marcelo Vilar 
compromissos de qualidade, 
contra equipes de ponta do 
futebol da região, que estão 
nos preparativos para os Es-
taduais.

“São testes importantes 
para quem começa a definir 
o time para o Estadual. Uma 
oportunidade da torcida ver 
a nova equipe e começar a 
prestigiar os jogadores”, ob-
servou. Um dois mais expe-
rientes do grupo que vem 
atuando no time titular o 
zagueiro Mário Laramendi 
sabe da responsabilidade de 
se tornar uma liderança no 
time. O uruguaio que vem 
jogando ao lado de Éverton 
Moura, formando a zaga ga-
lista, avalia de forma positiva 
a preparação do time para o 
Estadual. “O entrosamento é 
essencial para quem almeja o 
título, em especial nos amis-
tosos com equipes de quali-
dade. Estou gostando do tra-
balho que o professor vem 
realizando e acredito que 
estamos no caminho certo”, 
avaliou.

SEGUNDO CONFRONTO

O América, adversário do Galo no 
próximo sábado, às 15h30, no Estádio 
Presidente Vargas, realiza hoje o pri-
meiro jogo treino da pré-temporada. 
Será contra o time do Sindicato dos 
Atletas Profissionais do Rio Grande do 
Norte - SAFERN. Aproveitando o feria-
do municipal em Natal, a partida será 
disputada às 9 horas da manhã, no CT  
do Alvirrubro, Dr. Abílio Medeiros, em 
Parnamirim. A entrada para esta par-
tida será duas timemanias, referentes 
ao teste 825, com o América cravado 
como o time do coração,.

Esta será a primeira oportuni-
dade do torcedor do América ver 
em ação o time para a temporada 
2016, comandado pelo técnico Aluí-
sio Guerreiro. No momento, o elenco 
do Alvirrubro tem 29 jogadores, dis-

tribuídos da seguinte forma: goleiros 
- Camilo, Pantera e Júlio César.  Late-
rais - Gabriel, Alex Cazumba e Bruno. 
Zagueiros - Zé Antônio, Flávio Boa-
ventura, Gustavo e Richardson. Vo-
lantes - Felipe Macena, Thiago Dutra, 
Léo, Bruno Renan, Alexandre , Júlio 
Terceiro, Gualberto e Renato. meias 
- Mateuzinho, Roninho, Cascata, Ra-
mon e Anthony. Atacantes - Neto 
Potiguar, Reis, Thiago Potiguar, Luiz 
Eduardo , Jefferson e Denilson.

Para o jogo de hoje e provavel-
mente o teste mais difícil, sábado 
contra o Treze, em Campina Gran-
de, o técnico Aluísio Guerreiro de-
verá manter o time titular que vem 
treinando nos últimos coletivos, que 
tem a seguinte escalação: Pantera, 
Gabriel, Flávio Boaventura, Zé Antô-
nio Potiguar e Alex Cazumba; Tiago 
Dutra, Felipe Macena e Cascata; Reis, 
Thiago Potiguar e Luiz Eduardo.

Adversário do Galo em pré-temporada

O Galo da Borborema segue treinando firme para amistosos de preparação, visando Estadual 2016

Gustavo sabe das 
dificuldades para 
voltar a ser titular 
do Belo



CPF/CNPJ....: 012619490/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            178,82
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075023
Responsavel.: JERUZA RIBEIRO MACAMBIRA GUEDES
CPF/CNPJ....: 500470274-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            660,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074058
Responsavel.: JOAO PAULO C NASCIMENTO FERRO
CPF/CNPJ....: 039184544-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074331
Responsavel.: KICIA CARLA DE MORAIS LIMA 
71352619
CPF/CNPJ....: 021605920/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            479,99
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072732
Responsavel.: KARNE KEIJO LOGISTICA INTEGRA-
DA LTD
CPF/CNPJ....: 024150377/0007-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         23.454,55
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076125
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 - 076202
Responsavel.: KARNE KEIJO LOGIST INTEG LTDA
CPF/CNPJ....: 024150377/0007-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         11.623,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076352
Responsavel.: KARNE KEIJO LOGISTICA INTEGRA-
DA LTD
CPF/CNPJ....: 024150377/0007-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.668,45
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076168
Responsavel.: LAERCIO MACEDO SOARES
CPF/CNPJ....: 441605344-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            334,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074101
Responsavel.: LA VIE CONSTRUCOES E EMPREENDI
CPF/CNPJ....: 014745721/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            163,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074828
Responsavel.: LE SAMURAI SERVICOS DE ALI-
MENTOS LT
CPF/CNPJ....: 022113752/0001-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            480,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074786
Responsavel.: MALUAR COM DE ROUPAS E ACES-
SORIOS
CPF/CNPJ....: 021600708/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.274,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076255
Responsavel.: PANIFICADORA MZ LTDA  ME
CPF/CNPJ....: 015610502/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076372
Responsavel.: RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ....: 073034746/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            238,50
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074780
Responsavel.: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA PE-
REIRA 092
CPF/CNPJ....: 015576086/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            304,24
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075526
Responsavel.: RESIDENCIAL REFERENCE E IN-
CORPORACA
CPF/CNPJ....: 019925735/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            340,51
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075539
Responsavel.: RODRIGO DE ALBUQUERQUE MA-
CHADO 0115
CPF/CNPJ....: 019364477/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            355,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075050
Responsavel.: XIAN QING YANG
CPF/CNPJ....: 015169091/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076374
Responsavel.: W3 COMUNICACAO VISUAL
CPF/CNPJ....: 012369925/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            238,47
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074278
Responsavel.: WISTER PONTUAL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 288354174-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.565,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075696
Responsavel.: WISTER PONTUAL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 288354174-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.790,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075700

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,  06/01/2016

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ANTONIO NIVALDO ROLIM RIBEIRO
CPF/CNPJ....: 014429699/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            938,37
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076304
Responsavel.: ARANESSA IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ....: 008760516/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.376,36
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074478
Responsavel.: ANDREA DA SILVA SOUZA - ME
CPF/CNPJ....: 019529579/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            696,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075345
Responsavel.: ALLIANCE GREENMARE CONSTRU-
COES SPE
CPF/CNPJ....: 012681317/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            145,72
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075332
Responsavel.: AC COMERCIO VAREJISTA DE ROU-
PAS E A
CPF/CNPJ....: 023015932/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.025,24
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075627
Responsavel.: AC COMERCIO VAREJISTA DE ROU-
PAS E A
CPF/CNPJ....: 023015932/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.528,26
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075659
Responsavel.: AUDAZ CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ....: 010529432/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            220,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075508
Responsavel.: ASSOC DOS AGENTES SEG PENI-
TENCIARIO
CPF/CNPJ....: 013056115/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            427,67
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076153
Responsavel.: ASSOC DOS AGENTES SEG PENI-
TENCIARIO
CPF/CNPJ....: 013056115/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            652,67
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076154
Responsavel.: CLAUDILENE CAMILO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 004749980/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            205,95
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076247
Responsavel.: CRISTAL COM. DE PRODUTOS 
QUIMICOS L
CPF/CNPJ....: 009033742/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            643,75
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076141
Responsavel.: COLEGIO MARISTA PIO X
CPF/CNPJ....: 010847382/0009-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.502,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074898
Responsavel.: CS COSTANERA ENGENHARIA 
LTDA-EPP
CPF/CNPJ....: 000394658/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            518,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075567
Responsavel.: COLEGIO MARISTA PIO X
CPF/CNPJ....: 010847382/0009-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.952,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074900
Responsavel.: DANIELE BRASILEIRO ROCHA.
CPF/CNPJ....: 009024412/0002-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.277,08
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075943
Responsavel.: DINARA POLLIANY FERREIRA DE 
SOUSA (
CPF/CNPJ....: 013358701/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075555
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 - 076005
Responsavel.: FLUVIALMAR NAVEGACAO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 007435743/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            149,90
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074778
Responsavel.: GLASSBOX VIDROS TEMPERADOS 
EIRELI
CPF/CNPJ....: 035508308/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.292,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074140
Responsavel.: GMF COM DE COSM LTDA ME
CPF/CNPJ....: 001757436/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            425,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075551
Responsavel.: INST PARAIBANO DO CEREBRO LTDA
CPF/CNPJ....: 008491340/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            183,99
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075401
Responsavel.: INDICE CONST ES E INCORPO

Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075291
Responsavel.: MARIA CRIST L F PORTELA EIRELI
CPF/CNPJ....: 015618147/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            803,95
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076293
Responsavel.: MATHEUS FRANCISCO TAVARES 
DE FRANCA
CPF/CNPJ....: 711731904-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.240,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073859
Responsavel.: RAIMUNDO AQUINO MARIANO DE 
SOUZA
CPF/CNPJ....: 011619357/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            419,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074586
Responsavel.: REAL ENERGY LTDA
CPF/CNPJ....: 041116138/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.348,45
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073933
Responsavel.: RONALD LIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 132953904-44
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            820,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074337
Responsavel.: TEREZA NEUMAM DE SOUZA F
CPF/CNPJ....: 003336969/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            934,65
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074931
Responsavel.: TLS MET E SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 022349810/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            302,62
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075080
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,  06/01/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALDERY GALDINO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 014615717/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.303,53
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075741
Responsavel.: ANA ALICE FELIX DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 010213418/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            848,26
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076576
Responsavel.: ANA FLAVIA TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 069097614-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            151,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074958
Responsavel.: AQUAFORT REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ....: 009552428/0001-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            768,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074865
Responsavel.: ECOPORT SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 020051756/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            998,24
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074339
Responsavel.: FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 518509664-00
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$            797,15
Apresentante: CONSTRUTORA COBRAN LTDA
Protocolo...: 2015 - 074318
Responsavel.: JOSE FERNANDO NASCIMENTO 
FERRE
CPF/CNPJ....: 019757741/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076441
Responsavel.: JOSE LUIZ DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ....: 033339814-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            220,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076010
Responsavel.: LIMP CONSTRUCOES & SERVICOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 010526490/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.650,81

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Eunápio Torres

6º SÉRVIO NOTARIAL E 2º Registral
Titular: Belª Maria Emília Coutinho Torres de Freitas
EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE

Dra. MARIA EMILIA COUTINHO TORRES DE FREITAS, Oficial do Cartório de Registro de 
Imóveis da Zona Norte, seguindo as atribuições conferidas pelo Art. 26 do Lei 9.514/97, bem 
como pela credora do contrato de Financiamento Imobiliário, garantido por Alienação Fiduciária, 
firmado em 13/11/214, registrado sob nº 3, na matricula nº 38.894, referente ao imóvel situado à 
Rua Hermenegildo Di Lascio, nº 489, Tambauzinho, João Pessoa – PB, venho intimar os Senhores 
MARIANA MARTINS REIS LUCENA E VICTOR SOUZA DE LUCENA, para fins de cumprimento 
das obrigações contratuais que se encontram vencidas, sujeitas à atualização monetária, aos juros 
de mora até a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança, somando-se também, os 
encargos que venceram neste período.

Assim, procedo a INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, para que dirijam a este Cartório Eunápio 
Torres, situado à Rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, nº 300, Altiplano Cabo Branco, nesta 
Capital, onde deverá efetuar a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
a partir da data desta publicação. Na oportunidade, ficam Vossas Senhorias cientificadas que o 
não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação 
da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária – BANCO BRADESO S/A – nos termos do 
Art . 26, § 7º da Lei 9.514/97. João Pessoa (PB), 23 de dezembro de 2015.

Atenciosamente,
Oficial do Registro de Imóveis

Eunápio Torres – Serviço Notarial e Registral
Rua Com. Renata Ribeiro Coutinho, 300 – Altiplano Cabo Branco – João Pessoa/PB.

Tel.: (83) 3219-1234 / Fax (83) 3252-2322 – CNPJ 09.362.310/0001-20
www.eunapiotorres.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES no exercício 2016. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 028/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ FEB / MDE / FMS / MAC E CRAS: 02.01 - 04.122.0002.2002 - 02.031 - 08.244.0008.2006 
- 08.244.0023.2048 - 08.243.0010.2050 - 02.04 - 10.301.0012.2013 - 10.301.0012.2054 - 
10.302.0014.2056 - 02.05 - 12.361.0015.2019 - 12.361.0015.2023 - 02.06 - 15.451.0016.2031 - 02.08 
- 04.123.0005.2004 - 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e DIANA 
SORÁIA SOBRAL DA SILVA MELO - CNPJ 00.412.041/0001-95 - CT Nº 045/2016 - 05.01.2016 - 
R$ 1.019.724,00 - UM MILHÃO DEZENOVE MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS.

Alagoinha, 05 de Janeiro de 2016. 
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
     AVISO DE CADASTRAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB torna público para conhecimento de quantos 
possam interessar que o Cadastro Municipal de Fornecedores e Prestadores de Serviços, está 
permanentemente aberto as novas inscrições, bem como para a renovação dos já cadastrados 
conforme o caso, tudo em conformidade ao Art. 34 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993 e suas alterações posteriores. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, sediada à Rua Dr. João Pequeno, 39 – Centro – Alagoinha - PB, 
no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis. Sitio: alagoinha.pb.gob.br

Alagoinha, 04 de Janeiro de 2016.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço - MAIOR PERCENTUAL DE DES-
CONTO, para: Aquisição parcelado de medicamentos de A a Z da linha farma, através de oferta 
de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABCFarma, com solicitação periódica e/ou 
diariamente com entrega imediata, nos quantitativos solicitados pela Secretaria de Saúde deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

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

Itatuba - PB, 05 de Janeiro de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

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 ESPERANÇA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00071/2015

AVISO DE COMUNICAÇÃO; APRESENTAÇÃO DE RECURSOS; ABERTURA DE VISTAS; 
APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES

A Comissão Permanente de Licitação, referente ao pregão Presencial 71/2015 que tem como 
objeto: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016,  torna público através da Pregoeira Oficial, que a empresa ALEXANDRO 
SANTOS DA SILVA - EPP apresentou RECURSO contra decisão da mesma.  Ficam aberto vistas 
no processo e apresentação de contrarrazoes. 

Esperança - PB, 05 de Janeiro de 2016.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada - PB, às 09:00 horas do 
dia 20 de Janeiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MÁQUINAS E OUTROS VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE PEDRA 
LAVRADA - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 095. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33754345.
Email: licitacao@pedralavrada.pb.gov.br

Pedra Lavrada - PB, 05 de Janeiro de 2016
YANNA MARIA DE MEDEIROS - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Janeiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE LOCA-
ÇÃO DE VEÍCULOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 33922276.Email: licitacao_queimadas@hotmail.com

Queimadas - PB, 05 de Janeiro de 2016.
SAMANTHA ANDRADE MAIA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP60007/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP60007/2015, 
que objetiva: Locação de um imóvel para o funcionamento do CAPS INFANTIL, conforme solicitação 
da Secretaria de Saúde do município de; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: ANTONIA MARIANA ALMEIDA DE ANDRADE - R$ 30.000,00.

Cajazeiras - PB, 21 de Dezembro de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de um imóvel para o funcionamento do CAPS INFANTIL, conforme solicitação 

da Secretaria de Saúde do município de.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP60007/2015.
DOTAÇÃO: 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.1015.2061 - MAN. DA MÉD. E 

ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPIT. - MAC 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA FISICA 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60073/2015 - 21.12.15 - ANTONIA MARIANA ALMEIDA DE ANDRADE - R$ 30.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP60007/2015.
OBJETO: Locação de um imóvel para o funcionamento do CAPS INFANTIL, conforme solicitação 

da Secretaria de Saúde do município de.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Secretário, em 21/12/2015

Convite de Volta ao Trabalho - Venho através desta publicar neste meio de comunicação que já fiz 
um comunicado de comparecimento a empresa: Adriano José Gomes  Amorim  - ME, a funcionária: 
Cristiana Ramos de Oliveira,  cuja a qual  está sem comparecer a empresa desde 01/05/2015 e 
o comunicado  foi dia 09/11/2015 chegando na casa da mesma via  AR. Dia 27/11/2015 e até a 
presente data a mesma não compareceu.

MICCAL – MINERAÇÃO IND. E COMERCIO CAMPO VERDE LTDA = CNPJ/CPF Nº  
24.281.990/0001-41 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação para pesquisa nº 2149/2015 em João Pessoa, 06 de outubro 
de 2015 – Prazo: 365 dias. Para atividade de: Para atividade de lavra de calcário a céu aberto e 
britagem, numa área de 09 hectares, referente ao processo DNPM Nº 846/101/2009. Na(o) FAZEN-
DA TRAPIÁ –ZONA RURAL. Município: PATOS-UF:PB. Processo: 2015-005132/TEC/LOP-0272

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Cynthia Mierelle Barbosa Feitosa
CNPJ: 22.449.386/0001-56
Título/Valor – DMI - R$ 844,47
Protestante: Pinotti Textil LTDA
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 105285
Responsável: ATE XVII Transmissora de 
Energia S/A

CNPJ: 17.330.292/0002
Título/Valor – DMI - R$ 190.451,80
Protestante: Incotep IND COM TU
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 105313           
Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a virem pagar ou darem razões 
que tem, neste Cartório de Protesto, à Rua 
acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 05 de janeiro de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA” - 

FUNDAC DO ESTADO DA PARAÍBA – SINTAC.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA”- FUNDAC DO ESTADO DA PARAÍBA – SINTAC, CNPJ 
nº 07.382.734/0001-21, por deliberação de sua Diretoria, através sua Presidente, abaixo assinado, 
CONVOCAtodos os filiados a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária que será realizada 
no dia 13 de janeiro de 2016, na sede do Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Paraíba, sito 
à Rua da Areia, nº 725, Varadouro, nesta capital, em primeira convocação às 14h e, em segunda 
convocação as 14h30, para tratar da seguinte Ordem do Dia: Definir data para paralisação de 
advertência em razão da indefinição da aprovação do PCCR – Plano de Cargos Carreira e Remu-
neração; Apresentar plano de ações para o ano de 2016; Outros assuntos de interesse da categoria. 

João Pessoa, 04 de janeiro de 2016.
LUCIA DE FATIMA BRANDÃO

Presidente do SINTAC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados nas áreas administrativa e financeira - 
Consultoria.

CT Nº 00007/2015 - 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 02.02 - Secretaria da Administração; 04 122 

2002 2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 3390.36.00 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Fisica; 3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: De 4 de Janeiro à 31 de Outubro de 2016
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Capim 
CONTRATADO - ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS 
VALOR R$ 30.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

 EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados nas áreas administrativa e financeira - 

Consultoria.
CT Nº 00004/2015 - 10.03.15
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 0205 - Fundo Municipal de Saúde; 10 301 2007 

2.020 - Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde; 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceiros 
Pessoa Física; 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;

VIGÊNCIA: De 4 de Janeiro à 31 de Outubro de 2016
CONTRATANTE Fundo Municipal de Saúde de Capim 
CONTRATADO- ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS 
VALOR R$ 20.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCE-
LADA, DE FRUTAS E VERDURAS EM GERAL, PARA O ANO DE 2016; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOSÉ ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA - R$ 122.472,80.

Pedra Lavrada - PB, 05 de Janeiro de 2016
ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO - Prefeito

  
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO P – 13KG PARA O ANO DE 2016; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: E C MARTINS - ME - R$ 79.500,00.

Pedra Lavrada - PB, 05 de Janeiro de 2016
ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO - Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Janeiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO 
ASFÁLTICA RM 1C - AR FRIO, FORNECIDO DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 05 de Janeiro de 2016

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Jose 
Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 08:00 horas do dia 21 de 
Janeiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa para fornecimento de forma parcelada de combustíveis ( gasolina comum, óleo diesel S10, 
etanol e lubrificantes destinados ao abastecimento da frota de veículos oficiais e/ou locados às diversas 
Secretarias Municipais, bem como GPL em botijões de 13 kg para cantinas escolares e de outras secre-
tarias do Município, durante o exercício de 2016.Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2009. Informações: no horário das 07:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3387-1066.
Email: www.lagoaderoca.pb.gov.br

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 05  de Janeiro de 2016
ROSINERIS COSTA NERIS - Pregoeira Oficial

  
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 11:00 horas do dia 19 de Janeiro de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de medicamentos 
psicotrópicos diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

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

Itatuba - PB, 05 de Janeiro de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 10:00 horas do dia 19 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de 
combustíveis e lubrificantes. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3634-1146.
Casserengue - PB, 05 de Janeiro de 2016

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 COMUNICADO – CONTINUIDADE DOS TRABALHOS
TOMADA DE PREÇOS  Nº 00011/2015

A CPL convoca os interessados para dar prosseguimento aos trabalhos referente a TOMADA DE 
PREÇOS  Nº 00011/2015, que objetiva: Contratação de Empresa, especializada na execução dos serviços 
de Restauração do Prédio do cinema Municipal, localizado na Praça Andrade Lima, centro de Itatuba, 
cuja sessão publicada para abertura dos envelopes Proposta de Preços, será realizada no dia 12 de 
Janeiro de 2016 às 10h00min horas, no mesmo local anteriormente divulgado. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Itatuba - PB, 04 de Janeiro de 2015
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE 

CIPOAL NO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO E PLANILHA EM 
ANEXO.

EMPRESA HABILITADA: CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA; CONSTRUTORA REUNIDAS 
LTDA – EPP; POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP; ESTRUCTURAL 
ENGENHARIA LTDA ME; DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME

EMPRESAS INABILITADAS:
RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, não apresentou a caução conforme o subitem 9.0.1.1 do 

Edital; COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA - ME, não apresentou a caução conforme o subitem 
9.0.1.1 do Edital, deixou de apresentar o subitem 8.2.4.1; o subitem   8.2.5.1 está com vigência vencida e 
o subitem 8.2.5.2 não é compatível; SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, não apresentou 
a caução conforme o subitem 9.0.1.1 do Edital. CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI – ME, deixou de 
apresentar o subitem 8.2.4.1; subitem 8.2.5.2 não é compatível e apresentou declarações sem reco-
nhecimento de firma. CAV CONSTRUÇÕES LTDA – ME, deixou de apresentar os subitens: 6.7; 8.2.5.1; 
8.2.5.4; 8.2.5.5; 8.2.5.6; 8.2.5.7; 8.2.5.8; 8.2.6.2; 8.2.6.3; 8.2.6.5; 9.0.1.1; ADCRUZ CONTRUÇÕES, 
INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP, deixou de apresentar as certidões com firma reconhecida; o 
subitem 8.4.2.3 está com vigência vencida e não apresentou a caução conforme o subitem 9.0.1.1 do 
Edital. CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI – ME, atestado de capacidade técnica não compatível e 
deixou de cumprir o subitem 8.1 alínea a.

O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. Dos 
atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por parte dos 
licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública para abertura 
do envelope Proposta de Preços será realizada no dia 14.01.2016, às 09h00min, no mesmo local da 
primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua Frei Damião Bozzano, 07 
- Centro - Itapororoca - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Nada mais havendo 
a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada unanimemente pelos membros da CPL. Itapororoca 
- PB, 05 de Janeiro de 2016

TARCISIO FRANÇA DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS 

A ATENDER A FROTA VEICULAR PRÓPRIA E/OU LOCADA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00029/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS 
Dotação consignada no orçamento vigente 2016 0200 Gabinete do Prefeito 0300 Secretaria Municipal 
de Administracao 0400 Secretaria Municipal de Financas 0500 Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e 
Lazer 0700 Secretaria Municipal de Acao Social 0800 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid 0909 
Procuradoria Juridica Geral 1010 Controladoria Interna 1111 Sec Municipal de Agricultura 1212 Fundo 
Municipal de Saude de Itapororoca 9999 Reserva de Contingencia 0700 Secretaria Municipal de Acao 
Social 1212 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00010/2016 - 05.01.16 - POSTO DE 
COMBUSTÍVEL STª TEREZINHA - R$ 1.379.380,00.

CELSO MORAIS DE ANDRADE NETO- Prefeito DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA-Gestora 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015
 Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2015, que objetiva: Locação de Bens moveis, com 
e sem condutor, destinados ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de Itapororoca-PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada. Itapororoca - PB, 05 de Janeiro de 2016

DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA - Gestora 
 

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00030/2015. OBJETO: Locação de Bens moveis, com e sem 

condutor, destinados ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de Itapororoca-PB. ABERTURA: 30/12/2015 
as 10:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. DATA: 05/01/2016.

 DIVA MARIA QUEIROZ DA NÓBREGA - Gestora

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 6 de janeiro de 2016



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 
 
 

                                                   ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2016
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2015

PROCESSO ADM. Nº 2015.12.027
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO 
DOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
EMPRESA: POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA
CNPJ: 04.078.841/0001-72

1. VALOR TOTAL REGISTRADO:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. V. UNIT. V. TOTAL
1 GASOLINA COMUM LT 200.000 R$          3,59 R$       718.000,00
2 ETANOL LT 25.00 R$          2,75 R$         68.750,00
3 DIESEL S 500 LT 100.000 R$          3,08 R$       308.000,00
4 DIESEL S10 LT 50.000 R$          3,18 R$       159.000,00

TOTAL R$ 1.253.750,00

2. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no Diário 
Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada 
a firmar as contratações.
3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que 
autorizados pelo Fundo de Saúde de Mamanguape.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela pelo Fundo de Saúde de 
Mamanguape, por intermédio do Secretário de Saúde, mediante Autorização de Pedido de Utilização da 
Ata de Registro de Preços.

Mamanguape - PB, 04 de Janeiro de 2016.
ELISANDRO BEZERRA BARBOSA

Secretário de Saúde

                                                 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2015
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2015

PROCESSO ADM. Nº 2015.11.049

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS DO TIPO GLP ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COMO CAPACIDADE P/13 KG DESTINADO 
A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS ESCOLAR, HOSPITAIS E DEMAIS ATIVIDADES E PROGRAMAS MUNICIPAIS, COM 
O FORNECIMENTO DO BOTIJÃO EM REGIME DE COMODATO.
EMPRESA: GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES
CNPJ: 20.312.389/0001-18

1. VALOR TOTAL REGISTRADO:

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QUANT. UNID. UNID. V. TOTAL

1

Gás engarrafado GLP (Gás Liquefeito de 
Petróleo) engarrafado em botijão em material 
chapa aço, tipo gás propano-butano, 
capacidade botijão 13 Kg, aplicação fogão 
residencial, normas técnicas ABNT 8.460. 
Características adicionais: Botijão fornecido 
em regime de comodato.

ULTRAGAZ 350 UND R$        50,00 R$        17.500,00 

TOTAL R$ 17.500,00
Dezessete Mil e Quinhentos Reais

2. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no Diário Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada a firmar as contratações.

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que autorizados pela Prefeitura 
Municipal de Lagoa de Dentro.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, por intermédio 
do Prefeito Municipal, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de Preços.

Lagoa de Dentro - PB, 03 de Dezembro de 2015.
FABIANO PEDRO DA SILVA

Prefeito Constitucional

 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 01/2016
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, Estado da Paraíba, usando das 

atribuições conferidas pelo art. 73, incisos II,  c/c o art. 104,  inciso II, alínea “c” e o art. 153, todos da 
Lei Orgânica do Município,

RESOLVEdesignar HILTON NOBRE XAVIER, para ser Pregoeiro Oficial e o Senhor José de Ari-
matéia Rodrigues de Lacerda para Pregoeiro Substituto e equipe de apoio Maria de Fatima Soares 
de Oliveira, Martinho Batista Guedes Neto e Gilmara Leandro Neta Gomes em todos os processos de 
Licitação na modalidade de Pregão.

Publique-se
Registre-se                             

Gabinete do Prefeito, 05de Janeiro de 2016
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015, feito pela Comissão 

Permanente de Licitação em 03 de Dezembro de 2015 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES, no valor de R$ 

17.500,00 (Dezessete Mil e Quinhentos Reais), pelas razões expostas no referido Laudo.
Lagoa de Dentro - PB, 03 de Dezembro de 2015.

Fabiano Pedro da Silva
Prefeito

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, quan-

do do julgamento da Pregão Presencial N.º 026/2015, Processo nº 2015.11.049, ADJUDICAMOS o 
Presente Pregão Presencial para a Empresa: GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES, no valor 
de R$ 17.500,00 (Dezessete Mil e Quinhentos Reais).

Lagoa de Dentro - PB, 03 de Dezembro de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, feito pela Comissão 

Permanente de Licitação em 04 de Janeiro de 2016 e em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, 
fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA, 

no valor de R$ 1.253.750,00 (Um Milhão e Duzentos e Cinquenta e Três Mil Setecentos e Cinquenta 
Reais)., pelas razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 04 de Janeiro de 2016.
Elisandro Bezerra Barbosa
Secretário de Saúde

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, quando 

do julgamento da Pregão Presencial N.º 019/2016, Processo nº 2015.12.027, ADJUDICAMOS o Presente 
Pregão Presencial para a Empresa: POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA, no valor 
de R$ 1.253.750,00 (Um Milhão e Duzentos e Cinquenta e Três Mil Setecentos e Cinquenta Reais).

Mamanguape - PB, 04 de Janeiro de 2016.
Milton de Almeida e Silva Júnior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL N.º 012/2015-SRP
O pregoeiro no uso de suas atribuições Torna Público para o conhecimento da população de JUAREZ 

TAVORA e para quem interessar que após a reunião de abertura e análise dos envelopes de PROPOS-
TA E HABILITAÇÃO do Pregão Presencial n.º 012/2015-SRP, cujo objeto AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À 
FROTA MUNICIPAL, o pregoeiro apurou que a empresa: POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA

CNPJ: 09.404.971/0001-71, foi vencedora do Lote I com o valor total de R$ 566.100,00 (quinhentos 
e sessenta e seis mil e cem reais), já o Lote II ficou Deserto.

Juarez Távora–Pb, 05 de Janeiro de 2015.
GEOVÁ DA SILVA MOURA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 001/2015.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de MAMANGUAPE e para quem interessar que o resultado da análise 
dos envelopes de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços nº 001/2015 foi o 
seguinte: as EMPRESAS: CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP e ITA ENGENHARIA 
LTDA – ME, foram consideradas HABILITADA para a fase de PROPOSTA por cumprimento dos dita-
mes do edital. Caso não haja interposição de recurso a abertura da proposta ocorrerá no dia 20 de 
Janeiro de 2016 as 09:00hs. Maiores informações e o DETALHAMENTO do julgamento da comissão 
será obtido na sala da COPELI..

Mamanguape, 04 de Janeiro de 2016
GETÚLIO AUGUSTO DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇO Nº. 013/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Queimadas, no uso das prerrogativas 

que lhe são conferidas pelo Chefe Maior do Executivo Municipal e, ainda, pela norma inscrita no art. 
109, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93, alterada, comunica aos interessados que a abertura das propostas 
referentes a Tomada de Preços n.º 013/2015, ocorrerá no dia 08 de janeiro de 2015, às 09:30hs.

Queimadas, 04 de janeiro de 2015.
Maria das Graças de Freitas Vicente - Presidente da CPL

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N 297/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 20/01/2016, às 09:00 horas para:

Registro de Preços para aquisição de condicionador de ar tipo cassete, destinado a Secretaria 
de Estado da Administração/SEAD, conforme Anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº 15-01801-7
João Pessoa, 05 de janeiro de 2016

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 413/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 21/01/2016, às 09:00 horas para:

Aquisição de Pão, destinado a SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCI-
ÁRIA - SEAP, conforme Anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº 15-01807-6
João Pessoa, 06 de Janeiro de 2016

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR 
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA

PROMITENTE VENDEDORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP
PROMISSÁRIA COMPRADORA: RESIMIX AMBIENTAL LTDA
Pelo presente instrumento, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP, 

torna público a DENÚNCIA ao instrumento particular de promessa de compra e venda, tombado 
sob o nº 011/2012, celebrado entre a CINEP e a empresa RESIMIX AMBIENTAL LTDA, em 19 de 
Março de 2012.

A mencionada denúncia decorre do descumprimento, por parte da promissária compradora, de 
cláusulas resolutiva e encargos firmados no ato de contratação, pelo qual, declara expressamente, 
se encontrar RESCINDIDO o referido contrato. Ademais, não foram apresentadas respostas às 
notificações extrajudiciais encaminhadas à promissária compradora, justificando o não cumpri-
mento daquelas condições e encargos contratuais, presumindo-se, do silêncio, o desinteresse na 
regularização e continuidade da contratação para com a CINEP.

João Pessoa (PB), 21 de Dezembro de 2015.
TATIANA DA ROCHA DOMICIANO

Diretora-Presidente da CINEP
THOMPSON FERNANDES MARIZ
Diretor de Operações da CINEP

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,  
DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 01/15 – CEL
Registro CGE Nº 15-01398-0
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, situado à  Av. Min. 

José Américo de Almeida s/n, Centro, nesta Capital, através da Comissão Especial  de Licitação, 
comunica que o Recurso impetrado pela firma R.Furlani Engenharia Ltda foi denegado pela Comissão 
Especial de Licitação e pelo Diretor Superintendente.Em vista disto a Comissão marca reunião para 
o dia 07/01/2016 às 15:00 horas a fim de  dar prosseguimento ao processo licitatório.

João Pessoa, 05 de janeiro de 2016.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de reagentes laboratoriais 

para atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Patos PB.
ABERTURA 20/01/2016 as 10h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Admi-

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

Patos (PB), 05 de janeiro de 2016
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na prestação de serviço de remanufatura de 

cartuchos, de forma imediata, destinada a atender as necessidades de todas as Secretarias do 
município de Patos (PB

ABERTURA 20/01/2016 as 14h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Admi-

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

Patos (PB), 05 de janeiro de 2016
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE ADIAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 89/2015
O pregoeiro comunica aos interessados que a abertura sessão pública marcada para o dia 

06/01/2016, será prorrogada para o dia 13/01/2016, às 08:30 horas.
São Francisco - PB, 05 de Janeiro de 2016

LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES
Pregoeiro

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviço de reforma de pneumáticos, destina-
dos a manutenção da frota de veículos do Município. Data e Local, às 08:00 horas do dia 20/01/2016, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco - PB, 05 de Janeiro de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016
OBJETO: Execução de serviço de reforma e ampliação da Escola Municipal Érika Kethlen Andrade 

Barbosa no município. Data e Local, às 10:00 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, 05 de Janeiro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS 
AVISO

PREGÃO PRESENCIAL N°025/2015
A Prefeitura Municipal de Matinhas/PB, sediada na AV. Governador Antônio Mariz, 49, Centro, 

Matinhas-PB, nos termos do Edital do Pregão Presencial Nº 025/2015, cujo objeto é aAQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRASPORTES DO 
MUNICÍPIO, convoca os interessados, para a abertura no dia20de Janeiro de 2016, às 14h00min, no 
Auditório da Comissão Permanente de licitação, no endereço acima mencionado.  O Edital encontra-
-se à disposição dos interessados no site: www.matinhas.pb.gov.br.

Matinhas, 30 de Dezembro de 2015
Bruno César Cunha Santos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 09h30min do dia 18 de Janeiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Combustíveis, 
Lubrificantes e Filtro de Óleo, para atender a frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta 
Edilidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

Serraria - PB, 05 de Janeiro de 2016.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
Nos termos do processo final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, referente 

ao Pregão Presencial nº. 018/2015, que objetiva a Seleção de empresa para a reforma e melhorias 
de bens imóveis próprios e/ou locados, pertencentes ao município de Caaporã-PB, HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto em favor da empresa: ENGEMAIS 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. EPP, CNPJ nº 17.427.953/0001-33, vencedora com um valor 
de R$ 353.050,00 (trezentos e cinquenta e três mil e cinquenta reais).

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 05 de Janeiro de 2016
João Batista Soares

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015
EXTRATO DE CONTRATO
Contratados: Prefeitura Municipal de Caaporã e a empresa ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA. EPP, CNPJ nº 17.427.953/0001-33, vencedora com um valor de R$ 353.050,00 
(trezentos e cinquenta e três mil e cinquenta reais). Objeto: Seleção de empresa para a reforma 
e melhorias de bens imóveis próprios e/ou locados, pertencentes ao município de Caaporã-PB. 
Vigência 31/12/2016. 

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 05 de Janeiro de 2016
João Batista Soares

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS AMOSTRAS

PROCESSO Nº. 2015/066818 da SEDES
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 04-086/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS.

O Pregoeiro da Secretaria de Administração comunica a todos os interessados o Resultado de 
Julgamento das amostras dos Itens abaixo do pregão acima citado. Após a averiguação feita pela 
Diretoria Administrativa e Financeira da SEDES, ficou constatado que, as amostras apresentadas 
dos itens 02, 05, 14, 17 e 18 pela empresa MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA; 
item 19 pela empresa DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME; itens 03, 07, 11, 13, 16 e 21 pela 
empresa RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES; e dos itens 01, 06, 08, 09, 10, 12, 15 e 20 pela 
empresa UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME, foram aprovadas por cumpri-
rem com as especificações contidas no Edital. As amostras apresentadas do item 04 pela empresa 
DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME; e do item 22 pela empresa UP DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME, foram reprovadas por não cumprirem com as especificações 
contidas no Edital. Diante do exposto o Pregoeiro adjudica o objeto licitado dos itens ao quais as 
amostras foram aprovadas, ao tempo em que, convoca as empresas 2º classificadas nos itens que 
tiveram suas amostras reprovadas, quais sejam: A.L.S. COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
EIRELLI LTDA item 04; e DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME no item 22, para apresentarem 
suas amostras no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data de publicação deste.

João Pessoa, 05 de janeiro de 2016.
Manoel Taigy de Queiroz Mello Neto
Pregoeiro da COPEL/SEAD

A Empresa ESPERANÇA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA – ME, CNPJ: 07.500.870/0001-79 e ins-
crição estadual nº 16.145.724-0, localizada à Av. Esperança, 1165 – Manaíra – João Pessoa – PB, pu-
blica o extravio das notas fiscais do talão de modelo 2 ,série D, A.I.D.F: 93300008.21.00008233/2012-
80 com numeração de 000779 à 001250, conforme consta no boletim de ocorrência nº 77/2016, 
datado de 05/01/2016.

HOSPITAL MEMORIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES – CNPJ/CPF Nº 01.817.749/0001-99 
Torna público que  a  SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu  a 
Licença de Operação nº 3069/2015 em João Pessoa, 29 de dezembro de 2015 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Atividades de atendimento hospitalar, urgência,emergência e diagnóstico por 
imagem Na (o) RUA ETELVINA MACEDO DE MENDONÇA – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo:  2015-007328/TEC/LO-1092

DANILO JOSÉ DE SOUZA ( PANIFICADORA VCIDA NOVA) – CNPJ/CPF Nº 05.035.017/0001-06 
Torna público que  a  SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 2817/2015 em João Pessoa, 9 de dezembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA Na(o) AVENIDA CELERINA PAIVA Nº 
301 Município:  JOÃO PESSSOA – UF: PB. Processo: 2015-006922/TEC/LO-0974.

CERÂMICA SANTA CLARA LTDA  - CNPJ – Nº 12.766.547/0001-81, Torna público que requereu 
junto a  SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação da LO – 
Nº 537/12, para a atividade de Fabricação de Artefatos de Cerâmica e Tijolos, na Av. CHESF. Lts. 
01,02 e 03, QD – L. Distrito Industrial – JOÃO PESSOA – PB, através do PROC. Nº 2014-000783.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Reforma e Ampliação das Escolas Municipais Joventino Batista, José Souto e Hosana Lopes 

- Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00009/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 
2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/FEDERAIS - (RECEITA DE IMPOSTOS 
E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE/
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: 6 (seis) meses. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00001/2016 - 05.01.16 - RSM CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
- R$ 918.655,38.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00009/2015, que objetiva: Reforma e 
Ampliação das Escolas Municipais Joventino Batista, José Souto e Hosana Lopes - Esperança/PB; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: RSM CONSTRUÇÕES 
LTDA - ME - R$ 918.655,38.

Esperança - PB, 04 de Janeiro de 2016.
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gama 
Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 14h00min do dia 18 de Janeiro de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Combustíveis, para abastecer a frota de 
veículos pertencentes e/ou locados a esta edilidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037. 

Arara - PB, 05 de Janeiro de 2016. 
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA - Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Primeiro Termo Aditivo. Ref. ao Contrato de n°. 0056/2015. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) 

meses, contados do termino de vigência do contrato datado de 06/07/2015 e com termino de vigência em 
31/12/2015, celebrado inicialmente entre as partes objetivando a prestação de serviços no fornecimento 
de Links de Internet para a Administração Municipal. Contratante: Prefeitura Municipal de Arara - Eraldo 
Fernandes de Azevedo - Prefeito. Contratado: Lemos & Morais Ltda - ME- CNPJ: 05.913.968/0001-22- 
Jean Williams Freitas das Neves. Justificativa: Verificou-se que os serviços contratados são prestados 
de forma satisfatória e que os valores contratuais são considerados vantajosos para o erário Municipal, 
conforme Justificativa Técnica da Secretaria de Administração. Regimento: Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Data Termo Aditivo: 29/12/2015. Nova vigência do contrato com 1º Termo Aditivo: 31/12/2016.

AVISO DE REVOGAÇÃO DE EDITAL 
O Prefeito Constitucional de Arara/PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve: Revogar o Edital 

da Tomada de Preços n°.0005/2015, para adequação do edital, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93. 
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 20 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de transporte 
escolar, com a utilização de 32 (trinta e dois) veículos denominados, micro ônibus, Vans, utilitários e 
similares com combustível, manutenção corretiva e preventiva, com condutor incluso para atender a  32 
(trinta e duas) rotas, nos horários e locais constantes dos itens do edital, a serem executados em regime 
de empreitada pelo menor preço do km rodado ao dia, por itinerário/dia  (ida e volta), perfazendo 1348 km 
(um mil trezentos e quarenta e oito) km/dia e 283080 (duzentos e oitenta e três mil e oitenta) km em 210 
dias letivos para o deslocamento de 362 (trezentos e sessenta e dois) alunos da rede Pública Municipal de 
Cajazeiras, durante todo o período letivo de 2016.Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 05 de Janeiro de 2016

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro
Responder Responder a todos E

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de oxigênio medicinal destinado 

à secretaria de saúde do município de Patos - PB.
ABERTURA 19/01/2016 as 8h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Administrativo 

Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte – 
Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00h. Informações pelo telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 05 de janeiro de 2016
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de Bolsa de Colostomia e 

Urostomia destinado à secretaria de saúde do município de Patos - PB.
ABERTURA 19/01/2016 as 09h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Administrativo 

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

Patos (PB), 05 de janeiro de 2015
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de água mineral com serviço 

de pronta entrega  visando atender as necessidades de todas as secretarias do município de Patos - PB.
ABERTURA 19/01/2016 as 13h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Administrativo 

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

Patos (PB), 05 de janeiro de 2016
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de leites e suplementos 

especiais destinados às secretarias de saúde e educação do município de Patos - PB.
ABERTURA 19/01/2016 as 14h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Administrativo 

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

Patos (PB), 05 de janeiro de 2016
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de gás de cozinha com serviço 

de pronta entrega  visando atender as necessidades de todas as secretarias do município de Patos - PB.
ABERTURA 19/01/2016 as 16h30min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Administrativo 

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

Patos (PB), 05 de janeiro de 2016
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na contratação de empresa para prestação de serviço 

de carro de som visando atender as necessidades de todas as secretarias do município de Patos PB.
ABERTURA 20/01/2016 as 8h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Administrativo 

Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua
Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 

h. Informações pelo telefone 0(xx)83-3423-3612
Patos (PB), 05 de janeiro de 2016

MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA
Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de refeições do tipo quentinhas 

visando atender as necessidades de todas as secretarias do município de Patos PB.
ABERTURA 20/01/2016 as 9h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Administrativo 

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

Patos (PB), 05 de janeiro de 2016
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira
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