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População pede placas
para pontos de ônibus

Petrobras garante
entrega de gasolina

ABASTECIMENTO CONTINUA ATRAVÉS DE CABEDELO

NO SERTÃO

As pessoas criticaram ontem a falta de 
sinalização das rotas dos ônibus.  PÁGIna  13

FOTOS: Edson Matos

Quadrilha é presa
sob acusação de
roubar idosos

A prisão aconteceu em Marizó-
polis. Os suspeitos davam golpes 
contra aposentados.  PÁGIna 15

Diversidade

Políticas

 PÁGIna 9

 PÁGINA 17

‘Charlie Hebdo’ sofreu
atentado há um ano

Ricardo não rompe com
Dilma nem se submete

A Petrobras garantiu ontem no Rio de Janeiro a representantes do Governo da Paraíba, entre os quais a vice-governadora 
Lígia Feliciano, que a distribuição de combustíveis no Estado continuará através do Porto de Cabedelo.  PÁGIna 4

A equipe do hospital de Trauma (JP) realizou 
o Dia de Faxina contra o Aedes aegypti.  PÁGIna 3

Conselho de Segurança da ONU ameaça impor  
novas sanções à Coreia do Norte.  PÁGIna 20

Em entrevista ontem, a presidente Márcia Lucena, 
da Funesc, anunciou a programação.  PÁGIna 5

‘Trauma’ faz faxina contra mosquito ONU critica teste nuclear da Coreia Funesc define agenda para o Verão 
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Ameaça coreana Mobilização 20Caderno

João Pessoa
terá mais um
VLT, até março

 

Marcos Fireman, presidente da 
CBTU, visitou ontem João Pessoa e 
informou que até o mês de março a 
capital do Estado receberá mais um 
VLT - Veículo Leve sobre Trilhos  para 
ampliar o sistema atual.  PÁGIna 13SALÃO DE ARTESANATO A 23ª edição do Salão de Artesanato da Paraíba começa no próximo 

dia 15 em João Pessoa. As instalações já estão sendo preparadas no Espaço Cultural.  PÁGIna 10
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Sertão

Fonte: INMET
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Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
23o  Mín.

30o  Máx.
21o Mín.

32o Máx.
23o Mín.

DÓLAR    R$ 4,019  (compra) R$ 4,021  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 4,000  (compra) R$ 4,240  (venda)
EURO   R$ 4,334  (compra) R$ 4,339  (venda)

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

l Parque na Praia de Jacaré tem obras em ritmo acelerado. Página 3 
 
l Receita e Detran alertam sobre boletos falsos do IPVA. Página 15
 
l Michel Temer processa Cid Gomes por injúria e difamação. Página 18
 
l Líder do PT descarta “política” no corte de verbas da PF. Página 19
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Reivindicação antiga dos grupos de 
defesa dos direitos humanos, a resolução 
que acaba com o uso dos termos genéricos, 
como “resistência seguida de morte” em 
boletins de ocorrência e inquéritos poli-
ciais em todo o território nacional, deve en-
sejar uma polêmica acirrada entre os pró-
ximos dias, sobretudo quando o Congresso 
Nacional voltar a trabalhar. É que o tema se 
insere entre aqueles que costumam causar 
controvérsias intermináveis entre setores 
da sociedade, a exemplo daquelas que se 
verificaram quando da aprovação do Esta-
tuto do desarmamento. 

Fruto do entendimento envolvendo o 
Conselho Superior de Polícia Federal e o 
Conselho Nacional dos Chefes de Polícia 
Civil, a resolução foi publicada na terça-
feira passada no Diário Oficial da União e, 
de modo geral, promove a uniformização 
dos procedimentos internos das polícias 
judiciárias federal e civis dos estados nos 
casos de lesão corporal ou morte decor-
rentes de resistência a ações policiais. De 
acordo com a norma, um inquérito poli-
cial com tramitação prioritária deverá ser 
aberto sempre que o uso da força por um 
agente de Estado resultar em lesão corpo-
ral ou morte. O processo deve ser enviado 
ao Ministério Público independentemente 
de outros procedimentos correcionais in-
ternos das polícias.

O texto da nova resolução determina 
que, a partir de agora, todas as ocorrências 
do tipo sejam registradas como “lesão cor-
poral decorrente de oposição à intervenção 
policial” ou “homicídio decorrente de opo-
sição à ação policial”. Caberá ao delegado 

responsável pelo caso avaliar se os agentes 
envolvidos “se valeram, moderadamente, 
dos meios necessários e disponíveis para 
defender-se ou para vencer a resistência”. 
Esta decisão segue uma resolução anterior 
aprovada pelo Conselho Nacional de Direi-
tos Humanos em 2012, que recomendava 
que as mortes causadas por agentes de Es-
tado não fossem mais camufladas por ter-
mos genéricos como “autos de resistência” 
ou “resistência seguida de morte”.

Uma das razões que levaram o governo 
a adotar esta medida é que, conforme é do 
conhecimento geral, as principais vítimas 
dessas mortes são jovens negros da perife-
ria. Isto faz com que a decisão passe a ser 
mais importante ainda porque combate o 
racismo institucional e estrutural e se co-
loca como um exemplo para as instituições 
policiais nos Estados da Federação.

Ao se ressaltar a possibilidade de po-
lêmica em torno do tema, estamos levando 
em consideração, é claro, o fato de que no 
Congresso Nacional existem parlamenta-
res que – como já se constatou várias vezes 
– sempre cobram do Estado providências 
que venham também a proteger os poli-
ciais. Afinal, no combate diário ao crime, 
eles têm igualmente as suas vidas expos-
tas e muitos acabam sendo assassinados.  
Ao Estado, efetivamente, cabe o dever de 
proteger a todos, mas o enfrentamento aos 
casos de violência policial, que são assusta-
dores no país inteiro, precisa mesmo estar 
na linha de frente das medidas que se di-
recionam na busca de uma sociedade mais 
segura para todos, com destaque para os 
cidadãos de bem, que são a grande maioria. 

Editorial

Resolução contra a violência
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Artigo

 Envelhecer, jamais

Cauby Peixoto chega aos 84 anos idade ainda 
fazendo shows pelo Brasil, embora com algu-
ma dificuldade de locomoção, e curtindo a re-
percussão do seu último CD, “A bossa de Cauby 
Peixoto”,  no qual interpreta sucessos como 
“Dindi”, “Este seu olhar”, “O amor em paz”, “Pre-
ciso aprender a ser só” e “Wave”. Para quem não 
sabe, ele aderiu à bossa nova bem antes que o 
movimento fosse batizado: gravou em 1956 “Foi 
a noite”, de Tom Jobim e Newton Mendonça, con-
siderada um dos marcos zero do movimento. 
Em 2011, octogenário, comemorou 60 anos de 
carreira fonográfica e foi homenageado pela The 
Latin Recording Academy (Academia Latina da 
Gravação), organizadora do Latin Grammy, com 
o prêmio Latin Recording Academy’s President 
Merit Award. É um fenômeno.

Sou de uma época em que, nos anos 1950, 
marmanjo declarar-se fã de Cauby Peixoto cor-
ria o risco de ser mal interpretado. Começa que 
o cantor era chamado de Caubicha.  Ou então 
de 30. Sim, de 30, graças a um infame trocadi-
lho matemático: como o maior sucesso dele na 
época ainda era “Conceição”, somava-se 24 (do 
jogo do bicho) “com 6 são”... 30. Era o preço que 
Cauby pagava pelos seus trejeitos, acentuados 
por falsetes, adereços do vestuário e, também, 
pela memória de cenas de histerismo protago-
nizadas por mulheres que, ao final de shows 
nas emissoras de rádio, em teatros, cinemas e 
outros locais públicos avançavam sobre o ídolo, 
chegando a rasgar suas vestes. Aqui mesmo, em 
João Pessoa, houve cenas assim, na Rádio Taba-
jara e no Cine Santo Antônio, provocando ciúme, 
despeito, ressentimento e horror, como diria Lu-
picínio Rodrigues.

Só que Cauby Peixoto sempre foi um exce-
lente cantor, de voz grave e aveludada, além de 
intérprete de primeira grandeza, capaz de notá-
veis performances dramáticas (apesar do vício 
dos falsetes). Eu diria que ele e Orlando Silva fo-
ram os maiores cantores do Brasil na época de 
ouro do rádio. Os entendidos em música (não é 
o meu caso, bem entendido) dizem que acumu-
lava influências de Orlando e de Nat King Cole, 
mas sem imitá-los (teve uma breve passagem 
pelos Estados Unidos, com o nome artístico de 
Ron Coby, gravando até um LP, mas essa é outra 
história). Cauby nasceu em uma família de mú-
sicos: o pai tocava violão; a mãe, bandolim; os ir-
mãos, também instrumentistas. Sabem o sam-
bista Ciro Monteiro? Era primo dele. Criou uma 
espécie de jargão com o tratamento de Profes-
sor que costumava dar aos interlocutores, e que 
terminou servindo para ele próprio ser tratado.  
Dominava o palco com maestria.

Assisti a um show de Cauby na antiga boate 
Viva Maria, em Manaíra. Ele deu um banho de 
interpretação e de simpatia, além, claro, de des-
filar um repertório com os clássicos que a sau-
dade comprova não terem idade: de “Conceição” 
a “Blue Gardênia”, passando por “Tarde Fria” e 
“Nono Mandamento”, até o indefectível “New 
York, New York” e a impressionante “Bastido-
res” (com direito aos falsetes dos anos doura-
dos, sempre eles). A noitada valeu a pena, mas  
lamento nunca ter visto um show ao vivo do 
CD “Ângela e Cauby”, em que ele e Ângela Maria 
cantam “”Começaria Tudo Outra Vez”, “Matriz 
ou Filial” e “Recuerdos de Ipacaray”. É um dos 
meus preferidos ainda hoje. Cauby nunca enve-
lhece.

Os entendidos em música (não é o meu caso, bem entendido) dizem que 
acumulava influências de Orlando Silva e Nat King Cole”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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BEM ATRÁS

JALDES RELACIONA IMPEAChMENT AO ‘CASO JUSCELINO’

O deputado estadual José 
Aldemir, que deixou recente-
mente o PEN, foi convidado 
oficialmente pelo deputado 
federal Aguinaldo Ribeiro a 
ingressar no PP. Mais: Alde-
mir foi convidado a assumir 
a presidência da legenda em 
Cajazeiras e ser o candidato 
a prefeito, nas eleições de 
outubro.

Na primeira pesquisa de inten-
ção de votos em Cajazeiras, José 
Aldemir ocupa o segundo lugar 
(17,9%), bem abaixo da prefeita 
Denise Albuquerque (PSB), que 
tem 38,8%, conforme noticiou 
a coluna em dezembro. Aliás, o 
percentual supera todos os ou-
tros possíveis candidatos juntos: 
Antônio Gobira (9,7%) e Antonio 
Vituriano (5,4%).

Ninguém duvida que a “marca” 
Seleção Brasileira é rentável e 
tem notoriedade. Contudo, ela 
é explorada pela Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) sem 
nenhum controle por parte das 
autoridades fiscalizadoras dos 
contratos estabelecidos. Tramita 
no Congresso projeto de lei que 
prevê mais transparência nesse 
quesito.

SELEÇÃO é ‘PATRIMôNIO CULTURAL’
Além de dar mais transparência aos contratos que envolvam a Seleção Brasileira de Futebol, o projeto 
de lei 1429/07 também torna a equipe canarinha “patrimônio cultural brasileiro”. Já foi aprovado pela 
Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Seguirá, agora, para as outras comissões permanentes.

O governador Ricardo Coutinho disse 
ter autorizado o procurador-geral do 
Estado, Gilberto Carneiro, a protocolar 
ação na Justiça Federal contra a retira-
da da tancagem da Petrobras do porto 
paraibano. Confirmou que tratou do 
assunto com o ministro Jackson Wag-
ner (Casa Civil), explanando sua insa-
tisfação com a medida anunciada pela 
direção da estatal. 

“Alertei que isso é ‘fogo amigo’ e que a Petrobras 
não pode pensar simplesmente como uma empre-
sa, uma vez que o povo de um Estado inteiro seria 
prejudicado”. Do governador Ricardo Coutinho, in-
formando ontem que conversou com a presidente 
Dilma Rousseff sobre o problema do desabasteci-
mento de combustível na Paraíba e a eventual saída 
da estatal do Porto de Cabedelo. 

FOGO AMIGO
AÇÃO JUDICIAL

ALDEMIR NO PP MARCA FAMOSA 

Provocado pela coluna, ontem, o cientista político Jaldes Menezes fez uma análise dos encaminhamentos 
do processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff após a decisão do STF no que concerne ao rito 
do impeachment. Eis o que coloca o professor do departamento de História da UFPB: “Depois da decisão 
do STF em organizar o rito do impeachment, as chances de deposição de Dilma diminuíram bastante. Não 
arriscaria porcentagens, mas o fato óbvio, é que os próximos passos dessa chanchada serão a votação, 
no Congresso, da prestação de contas da presidente – embora de 2014, pois vale lembrar que a repre-
sentação de Helio Bicudo (autor do pedido de impedimento) remete a 2015, sem dúvida uma hipotética 
rejeição teria efeito indireto – e a votação no Supremo dos embargos de declaração perpetrados por Edu-
ardo Cunha. Andei estudando a questão do impeachment na história do Brasil, e cheguei à conclusão que, 
menos que no caso da deposição de Collor, as investidas atuais remetem mais às celeumas de tentativas 
de deposição de Juscelino (foto). Em primeiro lugar, argumentaram que o presidente não logrou maioria 
absoluta (como assim?, se a Constituição não previa maioria absoluta); depois, o jurista Afonso Arinos 
arguiu a ilegalidade do Partido Comunista, que apoiou o presidente eleito, fundamentado no risível ar-
gumento (é sério) que o eleitor comunista individual até poderia votar, mas um partido ilegal macularia 
o resultado eleitoral, mais ou menos como, no caso atual, as tais (e também risíveis) “pedaladas fiscais”. 
Esse pessoal não tem senso de ridículo”. 
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Obras no Parque Turístico do 
Jacaré estão em ritmo adiantado 

As obras no Parque Turís-
tico do Jacaré seguem em rit-
mo adiantado. Ao todo, o local 
vem recebendo três interven-
ções simultâneas: construção 
do Mercado de Artesanato, 
muro de arrimo e pavimenta-
ção do passeio público. O pro-
jeto para o espaço ainda prevê 
toda a urbanização da área e 
a reforma dos banheiros pú-
blicos, ambos aguardando os 
processos licitatórios. 

Segundo a secretária de 
Infraestrutura de Cabedelo, 
Érika Gusmão, todo o esforço 
dos trabalhadores tem sido 
empregado no sentido de dar 
celeridade às obras em anda-
mento por conta do aumento 
do fluxo de turistas nesta épo-
ca do ano. Gusmão lamentou, 
no entanto, os entraves buro-
cráticos exigidos por lei, que 
acabam conferindo um ritmo 
mais lento do que o previsto. 

“Na verdade, a Prefeitu-
ra de Cabedelo está arcando, 
em caráter emergencial, com 
obras que deveriam ter sido 
executadas pelas empresas 
que ocupavam a área ante-
riormente. Entretanto, mesmo 
com alguns transtornos típicos 
de um canteiro de obras, esta-
mos visando o melhor para os 
visitantes: um ambiente reno-

Serão construídos Mercado 
de Artesanato, muro de 
arrimo e pavimentação

vado e completamente redi-
mensionado. E tudo sem inter-
romper as atrações locais”. 

Em andamento
As obras do muro de 

arrimo do Parque Turístico 
estão em pleno andamento. 
Ao todo, serão contemplados 
95m de extensão ao longo da 
margem do Rio Jacaré, dando 
sustentação ao guarda peito, 
ao calçadão e à passarela dos 
visitantes da área. 

A pavimentação da área 
desocupada pelos antigos ba-
res já foi parcialmente concluí-

da até o limite do muro de ar-
rimo. No local, inclusive, já foi 
montado um palco para apre-
sentações musicais.

Já a obra de construção 
do Mercado de Artesanato, na 
área central do Parque Turís-
tico, recebeu, apenas este mês, 
o 1º repasse de verba federal, 
aguardada desde setembro de 
2015. O Centro de Artesanato 
ocupará a área próxima ao an-
fiteatro existente no Parque. 
Aproveitará a vegetação local 
e os boxes substituirão as ban-
cas de artesanato hoje situadas 
ao longo do passeio público, na 

parte sul. Sua concepção arqui-
tetônica prevê a preservação do 
estilo atual e utilizará madeira 
e tijolos aparentes, coberta com 
telhas canal, além de valorizar 
os espaços entre os blocos com 
áreas de convivência devida-
mente ajardinadas. 

Entulhos
De acordo com a Seinfra, 

90% do material de entulho 
proveniente das reformas em 
andamento serão filtrados e 
reutilizados na base dos pisos, 
motivo pelo qual ainda perma-
necem no canteiro de obras.

Os colaboradores 
do Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Se-
nador Humberto Lucena, 
na capital, saíram da ro-
tina de trabalho e, numa 
verdadeira força-tarefa, 
realizaram nas depen-
dências interna e exter-
na da unidade o Dia de 
Faxina no combate ao 
mosquito Aedes aegypti, 
que transmite os vírus da 
dengue, chikungunya e 
zika. A ação estabelecida 
pelo Governo do Estado 
acontece todas as quar-
tas-feiras no complexo 
hospitalar.

Durante o trabalho, 
o diretor técnico do Trau-
ma, Edvan Benevides, 
apresentou aos partici-
pantes o aplicativo Aedes 
na mira, que auxilia no 
combate ao mosquito, e 
ressaltou a importância 
da participação dos cola-
boradores na luta contra 
o Aedes aegypti. “Temos 
que fazer nossa parte. 
A iniciativa de comba-
te  ao mosquito começa 
pela nossa casa,  por isso 
devemos nos unir e con-
tribuir com o Governo 

Estadual na tentativa de 
eliminar o vetor trans-
missor”,  destacou. 

A coordenadora das 
recepções do hospital, 
Silene Marrocos, expli-
cou que a luta contra o 
mosquito é fundamental 
para eliminar a doença.  

O trabalho realizado 
na unidade de saúde faz 
parte do Plano de Com-
bate ao Aedes aegypti, 
implantado pelo Gover-
no do Estado visando a 
prevenção e eliminação 
dos criadouros do mos-
quito. 

Ontem, o Hospi-
tal de Trauma Senador 
Humberto Lucena foi 
o ponto de apoio para 
os soldados do Exército 
Brasileiro que estão tra-
balhando  com a Secre-
taria de Estado da Saúde 
na ação de  combate ao 
mosquito. Na ação, fo-
ram disponibilizados 88 
homens que visitarão 
todas as residências do 
Estado até o dia 31 de 
janeiro. A Secretaria de 
Estado da Saúde e o He-
mocentro  também reali-
zaram o Dia da Faxina.

Hospital de Trauma 
realiza Dia da Faxina

combate ao aedes aeGypti

A Caixa Econômica Fede-
ral (CEF) anunciou, esta sema-
na, a liberação da verba para 
a realização da pavimentação 
e drenagem das ruas que dão 
acesso ao Porto de Cabedelo. O 
processo licitatório para a obra 
deve começar em breve e a em-
presa vencedora do certame 
terá 12 meses para realizar as 
intervenções, que trarão inú-
meros benefícios à população 
e aos trabalhadores que atuam 
no entorno do porto. 

Ao todo, foram destinados 
à Prefeitura Municipal de Ca-
bedelo (PMC) R$ 5.665.000,00 

(cinco milhões, seiscentos e 
sessenta e cinco mil reais), 
por meio do Ministério das 
Cidades. 

O projeto prevê obras de 
drenagem de águas pluviais 
e pavimentação asfáltica em 
2.200m de vias de acesso ao 
porto. Serão beneficiadas, 
principalmente, as ruas Cel 
José Teles, Francisco Serafim, 
Santa Catarina, Conde Augus-
to Chericate e Travessa do 
Mercado de Artesanato.

“Essa obra terá caracte-
rísticas especiais, com uma 
pavimentação de alto nível, 

buscando suportar o intenso 
trânsito de veículos de carga 
pesada. Será utilizado um 
material asfáltico dimensio-
nado para essa exigência téc-
nica”, detalha o secretário de 
Indústria, Comércio e Porto, 
Hugo Braga. 

A pavimentação e drena-
gem dessas ruas são uma das 
condições para a manutenção 
das atividades da Petrobras no 
Porto de Cabedelo, e constam 
no Protocolo de Intenção assi-
nado em agosto do ano passa-
do entre a estatal brasileira, o 
Governo do Estado e a PMC.

Pavimentação e drenagem de ruas
A CEF  anunciou, 
esta semana, a 
liberação da 
verba para a 
realização das 
obras nas ruas 
que dão acesso 
ao Porto de 
Cabedelo

A obra do muro de arrimo está em andamento. São 95m de extensão ao longo da margem do Rio Jacaré

Foto: Divulgação

Como evitar a proliferação

1. Evitar água parada;
2. Manter totalmente fechadas cisternas, caixas d’água e 
reservatórios provisórios;
3. Limpar periodicamente calhas de telhados, marquises 
e rebaixos de banheiros e cozinhas, não permitindo o 
acúmulo de água;
4. Jogar quinzenalmente desinfetante nos ralos externos 
das edificações e nos internos;
5. Não acumular latas, pneus e garrafas;
6. Encher com areia ou pó de pedra poços desativados ou 
depressões de terreno.

(Leia mais na página 14)

Como e quando ficar de volta ao futuro
  essas coisas carlos aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

ter-relação que garante os princípios e soluções de 
áreas educacionais, culturais, econômicas, agroin-
dustriais, de segurança e cidadania. Nada além.
 Existem ainda livros, revistas, publica-
ções diversas. Enfim, todas as formas de lazer e 
cultura que haviam naquele sábado de janeiro 
de 2016, com outras “embalagens”, novos con-
ceitos, provando ser uma sociedade também de 
volta para o futuro.
 Viajando sempre, lembrando uma canção 
muito antiga, chamada “Metamorfose ambulan-
te”, Chris Max corre para abraçar o que considera 
culturalmente, historicamente ou esteticamente 
significante. Para Chris, não morreu nada do “velho”, 
sabendo que não pode deixar de criar o “novo”.
 Ele decidiu propor o renascimento de algo 
do início da metade do século 20: a Rive Gauche, 
uma vizinhança minúscula que ficava entre o Sena 
e Montparnasse, em Paris, sendo por muito tempo 
a capital intelectual do mundo. Lá, no reduzido 
espaço de varandas de cafés e de um punhado de 
editoras, grande parte dos melhores escritores tra-
balhava, encontrava-se, concordava e discordava.
 Quando Ernest Hemigway escreveu que 
Paris era uma festa estava se referindo, sobretudo, 
à Rive Gauche. Longe de rótulos reducionistas, 
seus personagens multifacetados ganharam uma 
dimensão mais humana.
 Apesar de estar tão longe de lá, em tempo 
e espaço, Chris Max deixou de lado a ciência pura 
durante uns três anos. Fez uma extensa pesquisa 
histórica, com numerosos testemunhos, para - pas-
sados doze “El Niño” desde aquele sábado - propor 
uma sociologia viva de um lugar onde se praticava 
o exercício do pensamento e a liberdade das ideias. 
 Assim como ele, estou mesmo de volta 
ao futuro.

 Não sou nem pareço ser aquele filme 
de Robert Zemeckis, mas acho que desde a 
manhã daquele sábado de janeiro de 2016 
estou mesmo de volta para o futuro. 
 Já se passaram doze “El Niño” desde 
aquele sábado em que o Brasil ainda acredi-
tava que haveriam eleições municipais. Da 
janela de seu apartamento - onde morava 
sozinho queixando-se de duas mangueiras 
plantadas na Fundação Casa de José Amé-
rico -, o jornalista Petrônio Souto sequer 
sonhava que hoje uma ponte liga o Cabo 
Branco à cidade nigeriana de Lagos, nome 
derivado de uma divindade yoruba. Os yo-
rubas não existem mais e Lagos hoje usa o 
nome de Èkó (na verdade Lagos é um nome 
que nunca existiu na língua yoruba). Por 
baixo da ponte, passam os navios que vão 
de Olinda a Fortaleza. Os portos de Cabede-
lo e Natal foram fechados. 
 Disse um dos personagens do filme 
de Zemeckis: “Para onde vamos, não preci-
samos de estradas”.
 Descendente dos Albuquerque 
Aranha, dos Ferreira de Macêdo e dos 
Aranha de Macêdo, o cientista Chris Max 
conseguiu com a Justiça Universal (criada 
após 2075, com a Revolução Intraintercon-
tinental) a anulação de seus quatro sobre-
nomes. Ficou com nome e prenome numa 
combinação registrada para não ser usada 
por nenhuma pessoa de outro país. Quando 
o Brasil foi dividido em quatro países, ele 
nasceu no que passou a chamar-se Nova 

Holanda, na área dos an-
tigos estados da Bahia, 
do Sergipe, de Alagoas, 
Pernambuco, Paraíba, 
Rio Grande do Norte e 
Ceará.
 Para onde foi, 
Chris Max não precisou 
de estrada. Sua mulher 
e seus filhos ficaram 
em Olinda. Mais da 
metade do Recife foi 
destruída até chegar 
a Jaboatão dos Guara-
rapes, com o estranho 
tsunami localizado em 
2070. Da mesma forma 
que o Cabo Branco, o 
Cabo de Santo Agosti-
nho não foi destruído. 
Os dois passaram a ser as maiores refe-
renciais do país de Nova Holanda para os 
navegantes do Atlântico.
 A capital de Nova Holanda é a 
Parahyba (o “hy” numa homenagem à antiga 
grafia, conservada pelos habitantes subter-
râneos e ocultos das Itacoatiaras do Ingá 
- decidiram aparecer em 2060 e provaram 
ser descendentes dos primeiros extraterres-
tres que passaram pela Terra, ainda antes 
de Cristo).
 A Parahyba é uma grande metró-
pole que chega a ter pistas elevadas, quase 
encostadas a modernos edifícios. Nenhum 

deles abriga lojas, empresas, etc. São todas 
subterrâneas com temperatura artificial 
permanente de 22 graus. Os edifícios 
acima são residenciais. Essa redistribuição 
urbana foi realizada durante trinta anos 
na Nova Holanda. Permitem-se cultos 
religiosos privados, contanto que não 
sejam construídas igrejas. Não há padres, 
pastores, sacerdotes. Nada de que sejam 
pregados dogmas, doutrinas, preceitos, 
quando publicamente. 
 O governo não se intitula como tal. 
Na Nova Holanda, há organizações sociais, 
políticas e empresariais, mantendo uma in-
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Petrobras garante ao Governo as 
operações no Porto de Cabedelo
Distribuição de combustível 
limpo continuará sendo 
feita através dos terminais

A Petrobras garantiu ao 
Governo do Estado que a dis-
tribuição dos combustíveis 
limpos através dos terminais 
do Porto de Cabedelo não 
será alterada. O compromis-
so da estatal se deu logo após 
a solicitação do governador 
Ricardo Coutinho, que assim 
que soube da possibilidade do 
fim das operações na Paraíba, 
solicitou reunião com executi-
vos da Petrobras.

O encontro, que ocorreu 
na tarde de ontem na sede da 
estatal, contou com a partici-
pação da vice-governadora 
da Paraíba, Lígia Feliciano, 
do secretário executivo de 
Desenvolvimento Econômico, 
Wilbur Holmes Jácome, e da 
diretora presidente da Com-
panhia Docas da Paraíba, Gil-
mara Temóteo.

No documento, assinado 
pelo diretor de abastecimen-
to da Petrobras, Jorge Celes-
tino Ramos, ficou firmada a 
garantia da continuidade das 
operações. “Enquanto houver 
demanda, iremos entregar. In-
clusive para o mês de janeiro, 
as distribuidoras paraibanas 
já têm pedidos na ordem de 
58 mil toneladas”, garantiu.

A vice-governadora Lígia 
Feliciano disse que a reunião 
foi positiva, uma vez que a Pe-
trobras, além de atender a so-
licitação do Governo, pôs fim 
a uma série de especulações 
criadas desde o desabasteci-
mento ocorrido no mês de de-
zembro. “O governador Ricar-

do Coutinho, mostrou mais 
uma vez o compromisso com 
os paraibanos, pois manteve 
contato com o Governo Fede-
ral assim que soube do desa-
bastecimento. Para nós é um 
alívio e uma satisfação muito 
grande poder dar a notícia da 
garantia dada pela Petrobras 
de que as operações vão con-
tinuar acontecendo no Porto 
de Cabedelo”, avaliou Lígia 
Feliciano. 

Durante a reunião na Pe-
trobras, a diretora presidente 
da Companhia Docas da Pa-
raíba, Gilmara Temóteo, apre-
sentou os volumes de com-
bustíveis movimentados no 
Porto de Cabedelo e cobrou 
uma justificativa para enten-
der a redução de estoque dos 
terminais arrendados.

Avaliando a eficiência 
das operações em Cabedelo, 
Wilbur Holmes Jácome, secre-
tário executivo de Desenvolvi-
mento Econômico da Paraíba, 
comentou que os 26 tanques 
do porto podem receber mais 
de 100 mil toneladas por mês, 
reforçando que não há limita-
ções de calado para esse tipo 
de operação de granéis líqui-
dos. “Não podemos criar es-
tigmas negativos em relação 
às nossas potencialidades 
econômicas. O porto pode 
triplicar a movimentação e 
expandir suas operações”, 
afirmou o secretário.

Desde o início de dezem-
bro, ocasião que ocorreu o 
desabastecimento, que o go-
vernador da Paraíba, Ricardo 
Coutinho, vem trabalhando 
no sentido de garantir a con-
tinuidade das operações de 
transporte de combustíveis 

Belo consegue vaga 
na Copa São Paulo 

O Botafogo conseguiu ontem, 
a tão sonhada classificação para 
próxima fase da Copa São Paulo de 
Futebol Juniores, ao empatar em 
1 a 1, diante do Bragantino-SP, no 
Estádio Major Levy Sobrinho, em Li-
meira, pelo Grupo 11. O gol alvinegro 
foi marcado pelo atacante Gianotti, 
enquanto João Vitor descontou para 
os paulistas. O Belo quebrou um 
tabu como primeiro time da Paraíba 
a conseguir a vaga para a outra fase 
da Copinha. Com o resultado o Belo 
terminou na segunda colocação do 
grupo, com quatro pontos. 

Amadeu pode renunciar 
O presidente da Federação 

Paraibana de Futebol, Amadeu Ro-
drigues, pode renunciar do cargo, 
amanhã. A informação foi do vice-pre-
sidente da entidade, Nosman Barrei-
ro, que confirmou o desligamento, 
após a derrota na assembleia ex-
traordinária na tentativa de mudar 
o estatuto da FPF. Segundo ele, o 
atual presidente já teria elabo-
rado a carta-renúncia, alegando 
também problemas pessoais e a 
falta de tempo para se dedicar aos 
negócios e a família.

Preso suspeito de 
estuprar irmã menor

Policiais c  ivis da cidade de 
Pirpirituba, no Brejo paraibano, em 
parceria com a Delegacia Especializa-
da de Atendimento a Mulher (Deam) 
e com apoio de policiais da Central 
de Polícia de Guarabira, prenderam, 
na tarde de ontem, Djair Joaquim da 
Silva, suspeito de estuprar a irmã, 
que na época tinha 11 anos. O crime 
aconteceu em 2012. 

Logo após o crime, Djair ainda 
chegou a ser preso, mas foi liberado 
por força de um habeas corpus e 
respondia o processo em liberdade. 
Em 2015, ele foi julgado e condena-
do a 12 anos de prisão em regime 
fechado pelo crime de estupro de 
vulnerável. Quando soube da sen-
tença, Djair fugiu da cidade.

A partir daí, as investigações 
começaram para saber o paradeiro 
de Djair, que passou a ser foragido 
da Justiça. Várias buscas foram 
realizadas na região, até que na ma-
nhã de ontem policiais da Delegacia 
de Pirpirituba receberam uma liga-
ção feita para o 197, Disque Denúncia 
da Secretaria da Segurança e da Defe-
sa Social (SEDS) e fizeram a prisão.

Polícia impede um 
homicídio na capital

Policiais do 5º Batalhão de 
Polícia Militar (5º BPM) realizaram, 
ontem, a prisão de Cícero Alves Fer-
reira, de 27 anos, e de Francisco Luiz 
Ferreira, de 26 anos. Com os suspei-
tos foi apreendida uma arma de fogo 
e munições. A ação aconteceu no 
bairro do Valentina, em João Pessoa. 

Os policiais militares recebe-
ram informações de que havia um 
veículo estacionado na frente de 
uma residência com duas pessoas 
que aguardavam para cometer um 
homicídio contra um homem ali 
residente. Os policiais realizaram 
uma abordagem ao veículo e en-
contraram um revólver calibre 38 e 
cinco munições.

De acordo com os policiais 
que realizaram a prisão, o morador 
da casa, um homem de 67 anos, 
afirmou que os dois suspeitos es-
tavam aguardando para matá-lo 
por acreditarem que o filho dele, 
que responde por um homicídio, 
estava escondido na residência. Os 
dois suspeitos foram conduzidos à 
delegacia.

para o Porto de Cabedelo. O 
chefe do Executivo Estadual 
manteve contato telefônico 
com o ministro-chefe da Casa 
Civil, Jaques Wagner, no qual 
expôs o problema causado 
no final do ano e cobrou uma 
solução efetiva para a perma-
nência do terminal de com-
bustíveis na Paraíba.

Atraso na entrega
Mais uma vez é verificado 

o atraso na chegada de com-
bustível no Porto de Cabedelo. 
Segundo o gerente de Opera-
ções da Companhia Docas, Lú-
cio Roberto, o navio que deve-
ria ter atracado ontem com 13 
mil toneladas de combustível, 
sendo 10 mil toneladas de ga-
solina e três mil toneladas de 

óleo diesel, está previsto para 
chegar amanhã ou sábado. 

O presidente do Sindipe-
tro, Omar Hamad, disse ontem 
que a situação é preocupante. 
Ele informou que na Paraíba 
existem 465 postos de com-
bustíveis e que desse total em 
160 desses estabelecimentos 
(40%), já está faltando pelo 
menos um tipo de combustí-
vel, gasolina ou diesel. 

Hamad observou tam-
bém que cada vez que há um 
atraso na chegada de um na-
vio petroleiro, é necessário 
que haja uma quantidade 
maior do produto na entrega 
posterior para suprir o atra-
so. “Só na Região Metropoli-
tana de João Pessoa existem 
140 postos de combustível 

e já começou a faltar o pro-
duto em diversos postos do 
interior do Estado, onde exis-
te a maior concentração de 
postos de bandeira branca, 
ou seja, postos que não têm 
bandeira ligada à Petrobras”, 
disse o presidente do Sindi-
petro analisando que a si-
tuação é preocupante com a 
permanência dos atrasos na 
entrega do produto no Porto 
de Cabedelo.

O desabastecimento de 
combustível na Paraíba co-
meçou a acontecer desde o 
feriado do Natal, e vem afe-
tando os postos de João Pes-
soa, Campina Grande e diver-
sos municípios das regiões 
do Agreste, Cariri e Sertão.
(Leia mais na página 17)

A vice-governadora, Lígia Feliciano, Wilbur Jácome e Gilmara Temóteo participaram da reunião

FOTO: Secom-PB

No ano de 2015 o 
ProCon Municipal de 
Campina Grande iden-
tificou sete reajustes 
no preço dos combustí-
veis, o que ocasionou a 
abertura de um proce-
dimento administrati-
vo junto ao cartório do 
órgão para apurar pos-
síveis práticas infrativas 
por parte dos postos 
fornecedores na cidade.

Já na primeira se-
mana do ano de 2016, 
os consumidores campi-
nenses foram surpreen-
didos com mais um 
aumento. Diante disso 
e levando em conside-
ração a necessidade de 
apurações por abusos 
e irregularidades, será 
dado um prazo de dez 
dias para que os esta-
belecimentos apresen-
tem as cinco últimas 
notas fiscais de compra 
de combustíveis. Estas 
deverão ser entregues 
na sede do órgão.

O não cumprimen-
to da determinação 
poderá acarretar na 
aplicação de sanção ad-
ministrativa cautelar de 
suspensão das ativida-
des e multa, além das 
demais sanções previs-
tas em lei.

As notificações 
serão entregues pela 
equipe de fiscalização, 
hoje. “Nós iremos no-
tificar todos os postos 
da cidade para que es-
sas notas de compra de 
combustível sejam en-
tregues. Elas passarão 
por uma análise que 
será feita pela equipe 
de estatística do ór-
gão; caso não haja uma 
justificativa palpável 
iremos autuar e enca-
minhar os dados para 
a Procuradoria Geral 
do Município a fim de 
que se avalie a possibi-
lidade de ajuizamento 
de Ação Civil Pública”, 
informou o gerente de 
fiscalização Artur Dan-
tas.

Multa
De acordo com a 

portaria de dosimetria 
do órgão, a multa pode 
variar de R$5 até R$300 
milhões dependendo 
do porte da empresa. 
“O ProCon entende que 
estamos em um cenário 
econômico difícil;  o que 
não podemos admitir é 
que o comerciante se 
aproveite disso para 
tornar o consumidor re-
fém”, finalizou Artur.

ProCon notifica 
empresas em CG

reajuSTe dOS COMBuSTíveiS

O Vaticano criticou o 
semanário francês Charlie 
Hebdo. Na capa que marca 
um ano desde o ataque à re-
dação do jornal, o Charlie es-
tampou uma charge de Deus 
salpicado de sangue e carre-
gando um fuzil Kalashinikov. 
Para o Vaticano, a charge é 
“lamentável”. 

“Um ano depois, o as-
sassino continua solto”, diz 

a manchete do jornal. Há 
um ano, no dia 7 de janeiro 
de 2015, a redação do jornal 
em Paris foi invadida por 
extremistas islâmicos que 
mataram 12 pessoas. (Leia 
mais na Página 9)

“Manipular” a fé
Segundo o G1, o jornal 

do Vaticano L’Osservatore Ro-
mano acusou o Charlie Hebdo 

de buscar “manipular” a fé. 
“Por trás de uma enganosa 
bandeira de secularismo des-
compromissado, o semanário 
francês mais uma vez esque-
ce aquilo que os líderes de 
todas as fés têm pedido há 
anos: a rejeição à violência 
em nome da religião e que 
usar o nome de Deus para 
justificar o ódio é uma blasfê-
mia genuína”, disse o jornal.

“Lamentável”, diz Vaticano 
sobre a capa do semanário 

aniverSáriO dO aTaque aO Charlie heBdO

O Hemocentro da Paraí-
ba divulgou a programação 
de coleta externa para o mês 
de janeiro. O trabalho visa au-
mentar o estoque do banco de 
sangue e incentivar a adesão 
de novos doadores. A ação 
teve início ontem, no Ponto de 
Cem Réis, Centro de João Pes-
soa, para onde foi deslocada a 
unidade móvel e uma equipe 
completa de profissionais do 
Hemocentro – médicos, enfer-
meiros e assistentes sociais. 

No dia 12, das 8h às 16h, a 
coleta externa vai ser realizada 
na Praça da Paz, no bairro dos 
Bancários. Já no dia 20, será a 
vez da unidade móvel do Par-

que Solon de Lucena receber a 
visita da coleta externa, das 8h 
às 17h. E para finalizar, no dia 
27, a coleta externa será reali-
zada no Palácio do Governo, na 
Praça dos Três Poderes, tam-
bém das 8h às 17h.

A diretora geral do Hemo-
centro, Sandra Sobreira, expli-
cou que o objetivo das coletas 
externas é reforçar o estoque e 
atender à demanda dos hospi-
tais. Ela também fez um apelo 
para que as pessoas compare-
çam aos locais e façam a sua 
doação, pois o Hemocentro 
precisa manter o estoque de 
sangue regular. “Estamos sem-
pre fazendo campanhas para 

sensibilizar as pessoas sobre 
a importância do ato de doar 
sangue. É um gesto humano, 
solidário e que ajuda a salvar 
vidas”, destacou. A Rede He-
mocentro da Paraíba é respon-
sável por atender 40 hospitais, 
cobrindo 100% dos leitos do 
Sistema Único de Saúde e 
mais os leitos de planos de 
saúde cadastrados. Além das 
coletas externas, as doações 
de sangue podem ser feitas 
no Hemocentro da Paraíba, na 
Avenida Pedro II, no bairro da 
Torre, em João Pessoa. De se-
gunda a sexta-feira, a unidade 
funciona das 7h às 18h, e aos 
sábados, das 7h às 17h.

Hemocentro da Paraíba dá 
início à sua programação

COleTaS exTernaS de 2016



Alunos do Prima irão
participar de Festival 
Internacional de Música 

Grupo “Homens de Saia” 
vai apresentar a peça 
No mundo da rua
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Funesc lançou os projetos ‘Cardume’ e ‘Cambada’ na manhã de ontem 

Atrações de janeiro

FOTOS: Edson Matos

A presidente da Funesc, Márcia 
Lucena (C), lançou oficialmente 
a programação cultural que vai 
movimentar o verão na capital

AFundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc) lançou 
dois projetos que prometem 
oferecer ao público atrações 
artístico-culturais ao longo 
do mês de janeiro. Na área de 

música, a opção é o ‘Cambada’, que acontece 
no período de 13 a 28 com shows às quartas 
e quintas-feiras no Teatro Paulo Pontes e Sala 
de Concertos Maestro José Siqueira. Bandas 
como Seu Pereira e Coletivo 401, APX e A 
Troça Harmônica fazem parte da programa-
ção que conta, ainda, com os músicos Adeildo 
Vieira, Totonho e Wister. Já os amantes de 
teatro, dança e circo poderão escolher o que 
assistir entre mais de 20 espetáculos do ‘Car-
dume’, que acontece de 7 a 24 de janeiro nos 
teatros Paulo Pontes e Lima Penante. 

O anúncio dos novos projetos foi feito 
durante entrevista coletiva em que a presi-
dente da Funesc, Márcia Lucena, divulgou a 
programação já confirmada para o período 
de férias escolares, incluindo cursos de teatro 
e circo para crianças e adultos, exposição, 
semana de quadrinhos, Salão de Artesana-
to, ampliação do horário do Planetário. Ela 
anunciou, ainda, a previsão de inauguração 
do novo Cine Banguê, que deve acontecer até 
o fim deste mês. Outra novidade é a terceira 
edição do Projeto Music From Paraíba, cujo 
edital de seleção já está sendo concluído e 
avaliado pelo setor jurídico do órgão para 
lançamento ainda no primeiro trimestre. 
Sobre o histórico Theatro Santa Roza, ainda 
não existe uma data definida para entrega do 
equipamento, mas a presidente da Funesc 
adiantou que a parte externa e estrutural já 
está finalizada, faltando ainda a caixa cênica. 
Para essa parte, foi aberto processo de licita-
ção, o que pode levar de 30 a 90 dias. 

Projeto Cardume
Iniciando o ano cultural na Funesc, 

há também o lançamento do Projeto 
Cardume. Tomando como base a ideia de 
coletivo e a sincronia entre os integran-
tes 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 hoje e a 
programação se estende até o dia 29, com 
apresentações de quinta-feira a domingo 
nos Teatros Paulo Pontes e Lima Penante. 
Os ingressos custarão R$ 10 (inteira) e R$ 
5 (estudante). A programação completa 

pode ser acessada pelo link http://on.fb.
me/1YqW1Id.

Projeto Cambada
Com o objetivo de valorizar a música 

paraibana e seus compositores, a Funesc 
lança em janeiro o projeto “Cambada”. O 
nome faz referência a outro coletivo – o 
de caranguejos. A proposta consiste em 
realizar uma série de shows onde artistas 
da terra se apresentam com repertório 
construído exclusivamente com músicas 
de compositores paraibanos. Quem abre 
a agenda é a banda Seu Pereira e Coleti-
vo 401, na quarta-feira (13), seguido de 
A Troça Harmônica, que se apresenta na 
quinta-feira (14). Na segunda semana, o 
projeto recebe Wister na quarta-feira (20) 
e Trio APX na quinta-feira (21). A última 
semana traz Totonho na quarta-feira (27) e 
Adeildo Vieira na quinta-feira (28). Ape-
nas o primeiro show será no Teatro Paulo 
Pontes. Os demais acontecerão na Sala de 
Concertos Maestro José Siqueira, sempre a 
partir das 20h. Os ingressos custarão R$ 10 
(inteiro) e R$ 5 (estudante).  Com a ação, 
a Funesc pretende oferecer um panorama 
da produção local à população, amplian-
do dessa forma o acesso às mais variadas 
vertentes da música, onde cada artista 
apresenta, além de seu repertório autoral, 
músicas de conterrâneos. 

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 cus-
tam R$ 4 (inteira) e R$ 2 (estudante). Para 
estudantes de escolas públicas da Paraíba 
a entrada é gratuita e deve seguir agenda-
mento pelos telefones (83) 98760-1330 ou 
(83) 3211-6263.

Teatro nas férias
A oficina para crianças 

terá como ministrante 
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 inscrições seguem até 12 de janeiro 
e devem ser feitas na Diretoria de Desenvol-
vimento Artístico 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.

Oficinas de Artes Circenses em João 
Pessoa e Campina Grande

Estão abertas inscrições para cursos de 
férias na área de circo. Há opções de turmas 
de adultos e para crianças em João Pessoa e 
em Campina Grande. O programa do curso 
inclui técnicas circenses de aéreo e solo para 
a turma de jovens e adultos, e solo, aéreo e 
palhaço para a turma infantil. Para participar 
não é exigida experiência anterior em circo. 
Em João Pessoa, as atividades serão minis-
tradas por Isabella Medeiros (para jovens 
e adultos, começando as aulas no dia 18, 
às segundas, quartas e sextas) e por Kleber 
Marone (infantil, com início das aulas no dia 
19, às terças e quintas). Em Campina Grande, 
as atividades serão ministradas por Challena 
Barros (crianças) e Erickson Canuto (jovens 
e adultos). Estão sendo ofertadas 15 vagas 
para cada turma. As oficinas fazem parte do 
projeto da Coordenação de Circo da Funesc, 
que chega a Campina Grande pela primeira 
vez, e será supervisionada pela equipe do 
Cine-Teatro São José.

Edital Music From Paraíba 3
Music From Paraíba é um projeto de 

divulgação da música dos artistas paraibanos 
no Brasil e no exterior. Na primeira edição, 
foi lançada uma coletânea com 20 músicas 
de compositores paraibanos. Na segunda, 
foram 71 composições de artistas paraibanos 
ou radicados no Estado. O edital da terceira 
edição do projeto já está sendo finalizado 
e deve sair ainda no primeiro trimestre de 
2016. Como nos anos anteriores, a coletâ-
nea deve manter o caráter da diversidade, 

contemplando representantes 
de diversos gêneros como 

rock, forró, samba, 
música eletrônica, jazz, 

música instrumen-
tal, funk, blues, 
reggae, brega, 
entre outros. 

Exposição e oficinas de artes visuais
Entre as ações que a Funesc realiza 

durante o mês de janeiro está a exposição 
“Sistema Circulatório”, do artista Antônio 
Filho (PE). A abertura será na quinta-feira 
(14), às 19h, e a visitação pode ser feita de 
15 de janeiro a 7 de fevereiro, de segunda a 
domingo, das 8h às 18h, na Galeria Archidy 
Picado. O projeto foi selecionado por meio 
de edital de ocupação da galeria. Além da 
exposição, a coordenação de artes visuais 
inicia, no dia 15, as inscrições para as ofici-
nas que fazem parte do seu Atelier Livre. 

Inauguração do Cine Banguê
Já em fase de finalização, o novo Cine 

Banguê deve ser inaugurado ainda no 
primeiro trimestre do ano. Já com equipa-
mentos instalados, a Funesc atualmente 
trabalha com foco no treinamento da equi-
pe que irá operá-los, além de contato com 
possíveis parceiros e distribuidoras para 
manter uma programação frequente.

 
Semana do Quadrinho Nacional
Evento que correrá de 25 a 30 de ja-

neiro, no Espaço Cultural, trazendo oficinas 
para crianças, feira de quadrinhos. Entre os 
convidados estão os quadrinistas Igor Tadeu 
e Paloma Diniz. A programação conta, ainda, 
com exposição em homenagem ao perso-
nagem Flama, edição do mês do clube HQ 
Leituras e uma conversa sobre a História das 
Histórias em Quadrinhos no Brasil. 

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 Algo-
dão Colorido é Nosso” e terá a participação 
de cerca de 400 artesãos e dois mil envolvi-
dos na produção. A abertura será às 19h. A 
estrutura vai contar com ouvidoria, curado-
ria, sala de emergência, sala de imprensa, 
fraldário, refeitório para artesãos e equipe 
de trabalho, além de praça de alimentação e 
palco para as apresentações culturais.

Pastoril Profano
Em Janeiro de 2016 a Companhia Parai-

bana de Comédia volta aos palcos com seu 
novo espetáculo, “O Cabaré do Pastoril Profa-
no” que retrata o universo feminino de forma 
irreverente com alguns traços do cotidiano 
tipicamente da mulher. O espetáculo fica em 
cartaz de 7 a 30 de janeiro, no Teatro de Arena 
do Espaço Cultural, às 20h30.
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É preocupante a falta de conhecimento de 
diversos profissionais de diferentes áreas em 
relação à Língua Portuguesa. Alegam essas pes-
soas que a simples troca de um z por um s não 
muda o valor de uma petição advocatícia, a re-
ceita de um médico ou, ainda, o relatório de um 
administrador. Puro engano: um texto mal escri-
to abala a imagem do profissional que o escreveu 
e, sem dúvida, desqualifica o trabalho.

Infelizmente, o descaso com o nosso idioma 
é notório.

Nossos alunos revelam, nos exames 
nacionais e internacionais, falhas incrí-
veis em Leitura e Matemática.  Somos 
o 53º País na classificação do Pisa.  
Partindo desse princípio, o MEC li-
dera um movimento a fim de es-
tabelecer os fundamentos da Base 
Nacional Comum Curricular.  Quer 
ouvir todos os agentes envolvidos 
no processo, mobilizando especia-
listas federais, estaduais e mu-
nicipais.  Louvável medida, mas 
como torná-la prática diante 
desse quadro confuso de desen-
tendimento?

Começa que, por tradição (eu-
ropeia?), nossos currículos são estanques.  As 
13 matérias do ensino médio, por exemplo, não 
conversam entre si, ao contrário do que aconte-
ce em países mais desenvolvidos em educação, 
como podemos citar a Finlândia, a Coreia do Sul 
e a Suécia, cujas experiências conhecemos pes-
soalmente.

Qualquer que seja o curso a ser seguido por 
nossos alunos (ou mesmo na efetivação de con-
cursos públicos), o conhecimento da língua por-
tuguesa é essencial, com a mescla dos conteúdos 
de morfologia e sintaxe. Conhecer os valores 

semânticos é indispensável para o correto exer-
cício profissional e também para a comunicação 
e expressão do nosso idioma.

Conhecer mais profundamente a língua por-
tuguesa não deixa de ser, igualmente, um exer-
cício patriótico. Como compreender os textos de 
Machado de Assis, por exemplo, sem o adequado 
domínio da nossa língua? Devemos conhecer as 
suas origens, os seus caminhos e os riscos que 
pairam sobre o seu futuro, com o excesso de 

oferta eletrônica descontrolada.
O Brasil vive um período de gran-

de enriquecimento do que chama-
mos de avaliação. Demorou muito 
tempo para que adquiríssemos o 
real significado do que isso expres-
sa, em termos de busca da quali-
dade. Se não conhecemos as nossas 

deficiências, como melhorar de 
conduta? No caso dos cuidados com 

a língua pátria, sempre existe uma pa-
lavra de incentivo para que ela se aper-

feiçoe. Vamos reparar que, nos currículos 
propostos, o espaço da língua portuguesa 
é praticamente sagrado, não devendo se 

reduzir em proveito de qualquer outra disci-
plina. Não existe nada mais importante.

Sabe-se que a língua é um fator fundamen-
tal da unidade nacional, base da cultura de um 
povo. Pode-se argumentar com o festival de 
línguas em certos países europeus, onde essa 
unidade fica prejudicada, embora cada povo lute 
pela preservação da sua língua como fator de in-
dependência e identidade popular. Temos a sorte 
e o destino de possuir uma só e poderosa língua 
de cultura. Há que se cuidar dela com todo cari-
nho, valorizando os seus professores, escritores 
e todos os que sobre ela se debruçam. É uma 
forma de fortalecer a nossa cultura.

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Faixa de praia
ou de Gaza?

Germano 
RomeroUm espaço sagrado

Seu coração era muito grande 
para caber dentro do peito. Daí que foi 
para Céu, com válvulas e tudo. Que o 
diga Marília, sobrinha amada, íntima 
do sangue profundo. Ela entende as 
palavras mais distantes, palavras 
esquecidas dos falantes. A garota de 
Cipango sabe conversar até com suas 
bonecas. Saberá ouvir os segredos do 
tio viajor, que agora foi para onde as 
folhas secas se recolhem após o verão. 
Caducifólias, folhas do Sertão. Folhas 
mais para as pétalas da primave-
ra, que voltam ao pó no verão. A de 
Cipango também conduz o nome de 
todos, generoso e largo.

A menina sabe o caminho das 
frases, margea-
do de palavras 
coloridas. Mas 
agora está calada. 
Disseram que per-
deu o tio-vivo dos 
carrosséis da Ga-
lícia e da Espanha, 
da língua comum 
ao português de 
todos os restelos. 
Lê, poeta: “Los 
días de fiesta/ van 
sobre ruedas. /El 
tío-vivo lostrae, 
/y loslleva.” Sei 
como se amavam. 
Como o azul às brancas espumas, 
às brancas nuvens, como as brancas 
aves a quem dão albergue nos eternos 
montes.

“Amo-te muito”, disse a poeta, 
como nessa canção de João Chaves, o 
cantor de Montes Claros, ora esque-
cido.“Como a branca pérola / ama as 
entranhas do infinito mar.”

Recebe essa canção, menina de 
Cipango. Ouvi-a diante da urna de um 
maestro: Pedro Santos, cantada pelo 
Coral Universitário, que ele fundou. 
Talvez te doa menos. Montes Claros 
está em Minas, mas na parte que toca 

Um nome de grandes nomes

Crônica

Farolito

Quando era garoto, num dos veraneios em 
família, tivemos oportunidade de estar à bei-
ra-mar da praia de Boa Viagem, num edifício 
antigo, de pé até hoje, decerto decadente, pois já 
fazem décadas. O edifício chamava-se “Acaiaca”, 
onde minha tia Elza, irmã de minha mãe, estava 
de férias com a família.

Naquela época, já se constatava o equívoco 
da ocupação urbana das praias brasileiras mais 
famosas, que permitiram colarem-se edifícios 
altos, lado a lado, em forma de paredão. Sem se 
aperceber, ainda, dos danos que tal intervenção 
causaria ao meio ambiente, à ventilação e à pai-
sagem. Mesmo garoto, mas já como observador 
da Arquitetura e da feição urbanística, comentei 
que era bom não termos em João Pessoa esses 
edifícios à beira-mar, muito menos colados. Creio 
que já existia, àquela época, o dispositivo consti-
tucional que veio para preservar a visão de nossas 
enseadas, emolduradas por falésias e encostas não 
muito altas. É um dos nossos diferenciais paisagís-
ticos mais significativos.

Posteriormente, fomos passar uns dias na 
praia de Jacumã, não a da Paraíba, mas a do Rio 
Grande do Norte, que fica próxima a Pirangi, no 
litoral norte. Era onde a minha outra tia, Marlene, 
tinha uma casa de veraneio, num condomínio 
também à beira-mar. Chamou-nos a atenção o in-
tenso tráfego de veículos na praia. E, como a faixa 
de areia entre o condomínio e o mar era estreita, 
tornava-se ainda mais perigoso. E era realmente 
intenso o trânsito de motos, camionetas, bugres, 
pelo meio de crianças e idosos – um descaso total 
com os banhistas e o meio ambiente. Daí veio 
nova reflexão: ainda bem que não vemos isso 
nas praias da Paraíba... Era um outro diferencial 
nosso de bastante valor.

Mas, foi por pouco tempo. De uns anos pra 
cá, com o progresso natural e o desenvolvimento 
turístico, começaram a trafegar com veículos nas 
nossas beiras de mar, sem nenhuma disciplina. A 
TV e os jornais já advertiram para o problema que 
se intensifica sem controle, expondo banhistas 
a riscos e tensões no seu lazer praiano. Já houve 
até acidente com capotagem de uma caminhone-
te 4X4, que transitava em alta velocidade pelas 
praias do litoral sul. Um absurdo!

Tudo bem que se levem turistas para desfru-
tar das paisagens e dos nossos atrativos turísticos, 
mas daí se transitar pelas praias, por cima de 
dunas e vegetação nativa à beira-mar, onde há 
banhistas, sobretudo criancinhas correndo pra lá e 
pra cá, é inadmissível.

Urge que se tomem providências para que 
esse “antigo” diferencial volte a fazer parte de nos-
sos valores e princípios de cidadania, assim como 
a proibição de edifícios altos à beira-mar. A legisla-
ção permite que se resolva a situação facilmente. 
É só sinalizar as praias com placas de advertência 
proibindo trafegar com veículos pela beira-mar. 
Enquanto não houver sinalização, jamais haverá 
controle, pois continuarão a pensar que a faixa de 
praia é a faixa de Gaza...

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

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

FOTO: Divulgação

“Los días
de fiesta / 
van sobre 
ruedas. /
El tío-vivo 
lostrae, /y 
loslleva.”

ao Polígono Seco, tinha de ser. Como 
a cidade de Pombal, onde ele nas-
ceu, aos 25 de abril de 1937, perten-
ce ao Polígono. Embora empreste 
pátria à Maria do Ingá, a cabocla de 
Joubert de Carvalho.

Um nome de muitos nomes. 
Como o do médico que há muitos 
anos mitiga as dores de um hospi-
tal de câncer. Dores grandes, moça 
de Cipango. Como do Atlântico às 
ilhas remotas do Pacífico. Hospital 
que ele fez referência, modelo para 
os do mundo. Com as palavras do 
poeta Jorge: “Para mim, todas as 
dores têm tamanho./ Experimenta 

se minhas mãos são leves para fazer 
um penso.” São leves, sim, assim.

Um primo seu, também sócio no 
nome, definiu hospital: “Lugar que por 
infelicidade se procura e que por feli-
cidade se encontra”. Definiu a injustiça 
com que o povo que o amava lhe tra-
tava: “O povo gosta de ouvir a minha 
palavra, mas o povo não gosta de votar 
em mim!”Mas o presidente do México 
lhe disse, após oração no conclave: 
“Sois um orador tão grande quanto o 
vosso País!”

Um primo conterrâneo de Princesa 
aguerrida. Assim, os de Pombal também 

serão de Princesa, onde uma de suas mo-
ças se casou com um dos nossos.

Subiu ao mais alto cargo na Justi-
ça de seu Estado, de onde pôde discer-
nir o direito, principalmente para a 
parte menor e mais fraca – dita hipos-
suficiente. Pois o direito, assim como 
a justiça, nem sempre são dos mais 
fortes – que lhes empalma o ministé-
rio. Mesmo quando (e principalmente) 
o Estado é o autor da injustiça, pois a 
Lei é para proteger o menor do maior, 
o mais fraco do mais forte. 

Quem é o maior e mais forte de 
todos? O Estado. E o menor e mais fra-
co? Qualquer. Ele que o nome às vezes 
não tem. Deste lado estava o grande 
coração, que não lhe cabia no peito. Daí 
conduziu-lhe ao fim, o peito aberto, 
coração batendo para os que precisa-
vam de ânimo e de ânima. Na mais alta 
corte, foi mais um tribuno da plebe, 
dos sem tribuno. 

O primo, a sobrinha, o irmão, 
todos sócios de um nome enorme, de 
uma família grande e de uma grande 
família. Nome que será para sempre 
vivo. Seja no hospital da dor, na página 
da lei, no arquivo do foro, na tribuna 
política, na estante dos livros. Em 
Pombal, em Princesa ou Cipango.
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Roteiro

Empoderamento
em O Boticário

zé mEiOta

Humor 

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  Shopping Mangabeira [3565-1400]  
 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]

 

“Antes ele olhava e o olho brilhava, ele ria com os 
olhos”; “a gente não conseguiu manter o nosso equilíbrio 
como namorados”; “até brinquei que a gente virou sócio, 
sabe? Sócio da criação dos filhos”. Três mulheres, três his-
tórias de fim de relacionamento. Casamentos que foram 
felizes, crianças envolvidas, e o término de um ciclo. 

Histórias de amor começam e acabam. A mídia cos-
tuma investir mais no início, pelo romantismo, pelo ape-
go, e pelo consumo, claro. As campanhas publicitárias 
voltadas para o Dia dos Namorados servem de exemplo. 
A data, em 12 de junho, é fabricada para o comércio. 
Fora do Brasil se comemora o Dia de São Valentim, em 
fevereiro. Mas a proposta é outra.

Em junho, na data criada pelos e para os brasileiros, 
costuma-se explorar os casais ‘de margarina’, queridos 
pela mídia heteronormativa. Em 2015 a marca de perfu-
mes e cosméticos O Boticário inovou em um comercial 
lindo, inclusivo, também com casais homossexuais. 

Agora, O Boticário se mostra mais uma vez na van-
guarda com um filme belíssimo, sobre empoderamento 
feminino e autoestima, temas sempre tão necessários. 
Na contramão de tudo, a marca explora os fins dos 
relacionamentos. Em “Acredite na beleza”, depoimentos 
de três casais que estão prestes a assinar seus papéis de 
divórcio. As mulheres sabem o que vai acontecer, seus 
ex-companheiros também, só de uma parte. 

Os homens parecem estar menos tristes que as mu-
lheres do início desse texto. Aceitam a situação. “A gente 
se acostuma com as coisas. A gente se acostuma com 
o anel, com o carro, com a pessoa que está do lado. A 
gente se acostuma”; “com a rotina, acaba ficando comum 
você estar do lado daquela pessoa, deixa de ser atrati-
vo”; “acontece de parar de olhar. Você deixa de olhar, 
você deixa”.

O Boticário propõe às três mulheres uma transfor-
mação no visual para o momento de assinar o divórcio. 
Em cada uma das três cenas entra a “Lindaex”, como as 
chama o filme, apresentado a mim por minha esposa, 
publicitária superantenada e professora. Nos três casos, 
os homens encaram suas ex-cônjuges lindas, sorridentes 
e confiantes. Estupefação define suas reações. 

Não, não há volta. Até chegar àquele ponto já foi 
tudo decidido. É difícil voltar atrás em um divórcio. 
O espectador pode até esperar um ‘final feliz’, com os 
casais juntos. Digo que o final é, sim, feliz, mesmo sem 
volta. Elas mostram que superaram aquilo, que não 
estão acabadas, arrasadas, como espera a sociedade. São 
melhores. Como diz o texto no comercial: “Tudo pode 
acabar. Menos, a sua autoconfiança”. Assista ao filme 
aqui: (https://youtu.be/5KSY1XSx_RA).

tônio

Felipe Gesteira
Jornalista 
contato@felipegesteira.com

Em cartaz

Evento

 

Estação Mágica na Estação 
A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes será palco da 4ª 

edição do Congresso de Mágica da cidade de João Pessoa. O “Estação 
Mágica” acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de janeiro 2016 com uma 
programação para os apreciadores do ilusionismo.

Serão shows, oficinas, palestras e conferência sobre o mundo da 
magia e do ilusionismo. O evento começa no dia 29 de janeiro com aber-
tura de uma feira mágica e exposição de fotografia, além de oficinas 
de introdução a arte mágica, conferência e show de mágica solidária 
com ingresso mediante a apresentação de um quilo de alimento não 
perecível que será doado a instituições de ajuda humanitária. 

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio tabajara

Evento

Mídias em destaque

Concerto de Natal com instrumentistas do Prima ocorrido em 19 de dezembro na capital

Prima, o entusiasmo dos alunos para partici-
par do Festival é notório. “São alunos muito 
carentes. Então, diante de uma oportunidade 
como esta, eles poderiam falar da expec-
tativa de andar de avião, conhecer um dos 
Estados mais desenvolvidos do País. Mas, 
ouvimos eles dizerem que querem aprender 
ainda mais, contribuir com os demais cole-
gas. Isso me deixa particularmente muito 
feliz, porque temos conseguido internalizar 
o conceito de cidadania em cada um dos 
nossos alunos”, finalizou Alex Klein. 

Avanços do Prima
Durante a apresentação do último 

concerto de Natal, realizado na Praça do 
Povo do Espaço Cultural, em João Pessoa, o 
governador Ricardo Coutinho destacou os 
avanços do projeto de inclusão social. “Em 
apenas três anos – portanto, muito recente – 

nós criamos, com recursos do Estado, polos 
em 12 cidades, 19 núcleos, já que existem 
cidades com mais de um núcleo, propiciando 
a toda essa juventude o amor pela música 
e, com isso, a compreensão da formação 
cidadã, o olhar crítico sobre a realidade, o 
cotidiano que vivenciavam”, disse, ressaltan-
do a ampliação do Projeto em 2016 por meio 
de parcerias. 

O Festival
O Festival de Música de Santa Catarina 

ocorre de 17 a 30 de janeiro, em Jaraguá 
do Sul. Após uma década de atividades, o 
Femusc já se firmou como um dos mais im-
portantes eventos músico-educacionais na 
América Latina. Centenas de jovens músicos 
de mais de 20 países participam do evento, 
com mais de 200 apresentações abertas a 
um público estimado em 55 mil pessoas. 

Alunos do Prima participam de Festival 
Internacional de Música em Santa Catarina

Serviço

Alunos do Projeto de Inclusão Social 
através da Música e das Artes (Prima) vivem 
momentos de expectativa para participar do 
Festival Internacional de Música de Santa 
Catarina (Femusc), evento que ocorre de 17 
a 30 de janeiro, em Jaraguá do Sul. Ao todo, 
participam do Femusc 11 alunos do projeto 
de inclusão social, selecionados por audição 
internacional, além de três professores. Na 
10ª edição, o Femusc é um dos mais im-
portantes eventos músico-educacionais da 
América Latina. 

O diretor geral do Prima, Alex Klein, 
disse que a participação dos alunos do Pro-
jeto no Festival de Música de Santa Catarina 
traz resultados positivos. “Vejo com muita 
esperança e satisfação a participação de 
nossos alunos em atividades de um evento 
importante como o Femusc. Além de aper-
feiçoar a aprendizagem musical, já que os 
alunos do Prima vão trocar experiência com 
colegas de mais de 20 países, tem a ênfase na 
construção da cidadania. Então, quando eles 
retornarem à Paraíba, virão ainda mais cida-
dãos, construindo conceitos para a família, 
para os colegas”, avaliou. 

Joeliton Nunes, 17 anos, violinista no 
polo de Tibiri, Região Metropolitana, disse 
aguardar com muita expectativa a participa-
ção dele e dos colegas no Femusc. “Eu vejo a 
nossa participação nesse evento como uma 
grande oportunidade de expandir os conheci-
mentos, mas também a nossa visão de mun-
do, algo que o maestro Alex Klein sempre tem 
colocado como importante para todos nós: 
adquirir conhecimentos para desenvolver a 
cidadania”, destacou. Joeliton é um dos três 
alunos do polo que irão participar do Femusc. 

Ainda de acordo com o diretor geral do 

CHICO - O ARTISTA BRASILEIRO(BRA 2013) 
Gênero: Documentário. Duração: 93min Clas-
sificação: Livre. Direção: Miguel Faria Jr.. Com 
Chico Buarque de Hollanda, Maria Bethânia, 
Ney Matogrosso. O longa-metragem traz uma 
apresentação de Chico Buarque, organizada 
exclusivamente para a produção, mesclada 
com depoimentos dele e de outros nomes da 
música brasileira, além de encenações com per-
sonagens das canções mais famosas do artista. 
A direção é de Miguel Faria Jr., que em 2005 
assinou o bem-sucedido documentário sobre 
Vinicius de Moraes, recorde de público que 
também comandou um filme sobre o compositor 
Vinícius de Moraes. Presença permanente no 
cenário cultural e no imaginário coletivo dos 
brasileiros, pela riqueza de músicas, poemas, 
dramaturgia e romances construídos ao longo 
dos últimos 50 anos, Chico Buarque neste 
filme conversa com a própria memória, mostra 
seu cotidiano, seu método de trabalho, seu 
processo criativo e sua trajetória. A montagem 
de um show com Chico e convidados, é o eixo, 
ao redor do qual irá girar o filme. A partir das 
canções apresentadas, o protagonista vai nos 
contar como nasceu cada uma delas, irá nos 
conduzir a outras, e assim iremos acompa-
nhar seu percurso, sempre tendo em foco, as 
canções, e a palavra escrita, ou seja, o artista. 
CinEspaço2: 17h40. 

ATE QUE A SORTE NOS SEPARE 3 (BRA 2015) Gê-
nero: Comédia. Duração: 107 min Classificação: 
10 anos. Direção:Roberto Santucci, Marcelo 
Antunez. Com Leandro Hassum, Camila Morga-
do, Kiko Mascarenhas. Após os acontecimetos 
do último filme, onde perdeu a herança da 
família em Las Vegas, Tino (Leandro Hassum) 

procura um emprego fixo, sem sucesso. Um dia, 
é atropelado pelo filho do homem mais rico do 
país. Ao acordar depois de sete meses em coma, 
se surpreenderá com a notícia de que sua filha 
e o rapaz estão apaixonados. Convidado para 
gerir as finanças da empresa do pai do genro, 
para gerar dinheiro que usará para bancar o 
casamento, Tino consegue o inimaginável: falir 
a empresa, a maior do Brasil - o que gera um 
colapso na economia nacional.Manaíra1: 13h45, 
16h15 e 19h e 21h40 Manaíra3: 13h,  15h30, 
18h e 20h30  CinEspaço1: 14h20, 16h40, 19h 
e 21h30 Mangabeira3: 14h, 16h30, 18h45 
e 21h10 Tambiá2: 16h45, 18h45 e 20h45 
Tambiá3: 14h25 e 18h25 . 

VAI QUE DÁ CERTO 2 (BRA 2015) Gênero: Comédia
Duração: 98 min. Classificação: 14 anos. 
Direção:  Mauricio Farias. Elenco: Danton Mello, 
Fábio Porchat e Lúcio Mauro Filho. Como os 
primeiros planos de enriquecer não deram 
certo, Rodrigo, Tonico e Amaral ainda precisam 
de dinheiro. Eles encontram um vídeo com 
cenas comprometedoras de Elói, e tentam 
chantageá-lo, mas os planos não funcionam 
como planejado. Até porque uma prima nada 
confiável e uma dupla de policiais corruptos 
também está interessada em faturar com 
essa história. CinEspaço 2:  13h50, 15h40, 
20h e 22h. Mangabeira 4: 14h25, 16h35, 19h 
e 21h25. Manaíra 2: 14h30, 17h e 22h. Manaíra 
4: 13h55, 16h25, 18h40 e 21h15.

QUARTO DE GUERRA: A ORAÇÃO É UMA ARMA PODE-
ROSA (EUA 2015) Gênero: Drama. Duração: 120 
min Classificação: Livre. Direção: Alex Kendrick. 
Com  Priscilla Evans Shirer, T.C. Stallings, Karen 
Abercrombie.   Elizabeth (Priscilla Evans Shirer) 

e Tony (T.C. Stallings) formam um casal em crise 
de relacionamento. A filha pequena percebe 
que ambos estão à beira do divórcio, mas eles 
não conseguem chegar a um acordo. Um dia, 
Elizabeth conhece uma mulher idosa que lhe 
apresenta o poder da oração e, a partir deste 
momento, a jovem mãe decide depositar a sua 
fé nas preces divinas. Manaíra7: 20h55 

ALVIN E OS ESQUILOS: NA ESTRADA  (EUA 2015) 
Gênero: Animação ,  Aventura,  Comédia,  Famí-
lia. Duração: 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: 14h15 e 16h Tambiá5: 14h40, 16h40, 
18h40 e 20h40 CinEspaço3: 16h30 e 21h30 
Mangabeira2: 13h30, 15h40 e 17h50 Manaíra2: 
19h30. Manaíra8:  14h15, 16h30 e 18h45.

STAR WARS - O DESPERTADOR DA FORÇA (EUA 
2015) Gênero: Aventura, Ação, Ficção cientí-
fica, 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. Tambiá4: 14h20, 
17h20 e 20h20 Tambiá6/3D: 14h30, 17h30 
e 20h30 CinEspaço2: 14, 17h DUBe 20h LEG 
CinEspaço3/3D: 14h50 DUB, 18h e 21h10 LEG  
Mangabeira5/3D: 12h45 e 16h45. Manaíra 5: 

19h45 e 21h40 Manaíra9/3D: 19h15 e 21h15. 
Manaíra 10: 14h45, 17h45 e 20h45. 

OS OITO ODIADOS (EUA 2015) Gênero: Faroeste. 
Duração: 167 mim. Classificação: 18 anos. 
Direção: Quentin Tarantino. Com Samuel L. 
Jackson, Kurt Russell e Jennifer Jason Leigh.  
Inspirado nos clássicos do gênero Sete Homens 
e um Destino (1960) e Os Doze Condenados 
(1967), o faroeste traz a história de uma 
diligência contendo vários passageiros, que são 
impedidos de continuar viagem por causa de uma 
nevasca. Logo, eles são vítimas de um ataque de 
caçadores de recompensas e outros criminosos.
CinEspaço 4: 18h e 21h (DUB). Manaíra 5/3D: 
22h05. Manaíra 8: 21h (DUB). Manaíra 11: 
18h15 e 21h15 (DUB). 

CAROL (EUA/REINO UNIDO 2015). Gênero: 
Drama. Duração: 118 min. Classificação: 14 
anos. Direção: Todd Haynes. Distribuição: Mares 
Filmes. Com Cate Blanchett, Rooney Mara e Kyle 
Chandler. Nova York, início da década de 1950, 
Therese Belivet, está trabalhando em uma loja 
de departamento de Manhattan e sonhando 
com uma vida mais gratificante quando co-
nhece Carol Aird, uma mulher sedutora presa 
em um casamento fracassado. Já no primeiro 
encontro ambas sentem uma atração imediata 
e ardente, seguida de um sentimento mais 
profundo. Quando o envolvimento de Carol 
com Therese vem à tona, o marido de Carol 
a afronta, desafiando sua competência como 
uma mãe. Carol e Therese se refugiam na 
estrada, deixando para trás suas respectivas 
vidas, logo se vêem encurraladas entre as 
convenções e a atração mútua. CineEspaço 3: 
*Pré-estreias diárias às 19h10

FOtO: Divulgação
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Multicultural

Cantora Marília Mendonça, em turnê pelo 
Nordeste, se apresenta em João Pessoa

FotoS: Reprodução Internet

Natural de Goiânia e com 
apenas 20 anos de idade, Ma-
rília Mendonça já é conhecida 
por suas composições. Agora, a 
artista cumpre turnê pelo Nor-
deste - Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba e Pernambuco 
- até o dia 1º de fevereiro para 
lançar o seu primeiro trabalho 

Diversidade artística
Experimento cênico-musical “No mundo da rua”, do grupo homens
de saia abre o Projeto Cardume às 19h no hall do Teatro Paulo Pontes
Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

No mundo da rua é o título da se-
gunda montagem - agora mais 
ampliada - que o grupo parai-
bano Homens de Saia apresen-
tará gratuitamente ao público 
hoje, a partir das 19h, no hall 

do Teatro Paulo Pontes do Espaço Cultural 
José Lins do Rego, localizado em João Pessoa, 
abrindo o Projeto Cardume, um lançamento 
da Funesc para marcar o início das atividades 
da instituição - que é vinculada ao Governo da 
Paraíba - nesta temporada de 2016. O outro 
espetáculo da noite, só que dentro do próprio 
teatro, será a peça Diário de Um Louco, que 
o Grupo Lavoura vai encenar a partir as 20h, 
com ingressos aos preços de R$ 10 (inteira) e 
R$ 5 (estudante). O evento - cuja programação 
completa pode ser acessada pelo link http://
on.fb.me/1YqW1Id e inclui, no total, mais de 
duas dezenas de atrações- vai se estender até o 
próximo dia 24, oferecendo à população mais 
de 20 espetáculos nas áreas das artes cênicas, 
dança e circo. 

“O título do espetáculo, que é um expe-
rimento cênico-musical, foi escolhido para 
diferenciar da primeira versão, denominada 
Poesia andrógina e apresentada há cerca de 
dois anos, no Café em Verso e Prosa reali-
zado em local fechado pela atriz e produ-
tora Suzy Lopes, em João Pessoa. Por isso, 
queríamos sair para uma área mais aberta, a 
rua, para que outros também pudessem as-
sistir, pois o público muda constantemente”, 
disse para o jornal A União o ator Bertrand 
Araújo, um dos seis integrantes do grupo, 
que também atua e ainda divide a direção da 
montagem com Sávio Farias. 

Bertrand Araújo ressaltou que esta nova 
versão - cujo patrocínio é do Fundo Municipal 
de Cultura (FMC) da Prefeitura de João Pessoa 
- reúne textos autorais de todos os integrantes 
do Homens de Saia, que abordam a questão 

n Evento: Projeto Cardume
n Data: De hoje a 24 de janeiro
n Locais: Teatros Paulo Pontes e Lima Penante,
em João Pessoa
n Ingressos:  R$ 10 (inteira) e R$ 5 (estudante)
n Programação completa no link: http://on.fb.me/1YqW1Id  
n Realização: Funesc 

Serviço

LGBT e a complexidade do ser humano, o que 
inclui sentimentos como o amor, o ódio, a ale-
gria, morte e até mesmo o suicídio. Outra novi-
dade é a presença da única mulher do grupo, a 
percussionista paraibana Eliza Garcia, admitida 
no ano passado e que, embora toque durante o 
espetáculo, atua com os demais componentes. 
“Nós já a conhecíamos e dissemos que era pre-
ciso estar no palco, além de tocar, e ela topou”, 
disse ele, referindo-se à musicista.

Quanto ao espetáculo que o grupo apre-

senta hoje, no Projeto Cardume, Bertrand 
afirmou que a montagem “é um experimento 
cênico-musical desdobrado a partir de ondas 
criativas que brotaram de cada um de nós, 
de fluxos do presente e das memórias. Uma 
dramaturgia coletiva nos fez ir e fomos. Nós 
vamos. Estamos. E somos.  Somos a rua. Uma 
rua que cruzamos, entre abraços e assaltos, 
entre lembranças e despedidas. Uma rua do 
mundo todo e outra rua só do nosso mundo. 
Da cidade. Do desejo. Da travessia. Do encontro 

que transforma alguma coisa dentro e 
fora de nós”.

A propósito, o artista plástico, 
músico e escritor Archidy Picado 

Filho, que também é  coordenador 
de Literatura da Funesc, postou, 

em seu Facebook, uma foto 
onde aparece trajando ca-

misa social, gravata e saia. 
Consultado pelo jornal 
A União, ele disse ter 
sido “só uma coinci-
dência” com o fato da 
apresentação do grupo 

Homens de Saia. “Foi uma 
brincadeira, uma provoca-
ção artística e estética. Eu 
usei a imagem para ilustrar 
um texto que escrevi me 
manifestando contra o pre-
conceito generalizado, que 

é uma resposta para quem 
já me acusou de ser machista”, 

disse ele. 

Bertrand Araújo (foto 
maior) faz parte do 
grupo Homens de Saia, 
roupa que integra a 
coleção masculina do 
Verão 2016 do estilista 
Givenchy

Artísta
goiana passeia 

por diversos
ritmos, a exemplo 

do forró, brega
e sertanejo

Mostra Paraibana de
Arquitetura começa hoje

Dezenas de projetos de arquitetura da 
Paraíba podem ser conferidos a partir de hoje 
na Galeria Louro & Canela, em Manaíra. Os 
trabalhos fazem parte da Mostra Paraibana de 
Arquitetura, organizada pelo Instituto de Ar-
quitetos do Brasil, diretoria Paraíba (IAB.pb). 
A mostra segue até o dia 14 de janeiro e pode 
ser conferida gratuitamente pelo público.

Na exposição estão presentes os traba-
lhos que venceram o Prêmio IAB.pb 2015, rea-
lizado em dezembro:

n Teatro da Juteca (Categoria Edificações 
– Projeto). Equipe: Ernani Henrique Junior, Re-
cebeca Lopes Conserva Jansen e Tatiana Mou-
ra Rodriguess. Estagiários: Marcia Virginia 
Costa e Thais Xavier.

n Quadra híbrida no cotidiano do bairro 
(Categoria Produção Teórica. Arquiteto: Mar-
co Suassuna.

n Escola de Aplicação da UFPB (Categoria 
Estudantes). Aluno: Thyago Ramon

 
Além das menções honrosas
n Ateliê Experimento (Categoria Edifica-

ções – Obra). Arquitetos: Paulo César Lopes e 
Susana Montenegro.

n Casa IF (Categoria Edificações – Proje-
to). Arquitetos: Kleimer Martins e Márcio Lu-
cena.

n Residência RS (Categoria Edificações – 
Projeto). Equipe: Antônio Cláudio Massa, Er-
nani Henrique Jr e Silvia Muniz Henrique.

n Atlantis Offices Design (Categoria Edifica-
ções – Projeto). Arquitetos: Antonio Claudio Mas-
sa, Ernani Henrique Jr e Silvia Muniz Henrique.

n Requalificação Urbana da Comunidade 
e da Feirinha de Mangabeira (Categoria Estu-
dantes). Aluno: Victor Hugo Ferreira.

n Parque das Estações (Categoria Estu-
dantes). Aluno: Raphael Santos.

homônimo em CD e DVD como 
cantora. Depois de iniciar os 
shows pela cidade de Icó (CE), 
na última terça-feira, ela se 
apresentará em João Pessoa 
neste sábado, a partir das 17h, 
no Lovina.      

Autora de composições 
já gravadas por duplas como 
Henrique e Juliano, Jorge e 
Mateus, além de Wesley Sa-
fadão e o saudoso Cristiano 
Araújo, a cantora Marília Men-
donça apresentará ao público, 
por exemplo, as músicas ‘Sen-
timento Louco’, ‘Alô porteiro 
e ‘Como faz com ela’. Dona 
de voz marcante, a artista 
demonstra maturidade, 

embora  esteja há seis 

meses na estrada. 
O primeiro contato de Ma-

rília Mendonça com a música 
aconteceu de maneira parecida 
com a de outros artistas, pois 
cantava em igrejas. Mas o inco-
mum é que ela, apesar de jo-
vem, escrever letras tão intensas, 
nas quais chama atenção para 
que as mulheres não se sintam 
culpadas por fazer as mesmas 
coisas que homens fazem. Para 
se ter uma ideia da afinidade da 
compositora com a canção, seu 
presente de 15 anos de idade 
foi conhecer pessoalmente João 
Neto e Frederico, que acabaram 
gravando ‘Crime Perfeito’, com-
posta por ela, que, naquele mes-
mo ano, assinou contrato com a 
WorkShow.  

A raiz artística da cantora e 
compositora não é a sertaneja, 
tendo preferido ficar próxima 
do forró e do brega. “Não existe 
música que fale mais diretamen-
te com o público do que o brega, 
é muito cotidiana e real”, co-
mentou Marília Mendonça, por 
meio da assessoria de imprensa.    
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Ministério da Saúde e
IBGE vão poder contratar
10,3 mil temporários

Charlie Hebdo ainda funciona sob policiamento
Feliphe Rojas 
Especial para A União

No dia 7 de janeiro de 
2015, há exato um ano, a 
França viveu um episódio 
que chocou o mundo inteiro 
e reacendeu o debate sobre 
a liberdade de expressão, a 
questão social no País e o 
extremismo religioso: o ata-
que terrorista ao periódico 
satírico Charlie Hebdo, que 
resultou na morte de 12 pes-
soas. Um ano depois, a rotina 
do jornal não é a mesma de 
antes do incidente que ficou 
conhecido como o "Massacre 
do Charlie Hebdo", é o que 
relata o arquiteto e artista 
plástico francês Yves Rivière, 
que visita João Pessoa todos 
os anos e foi amigo pessoal 
de Wolinski - famoso cartu-
nista assassinado no ataque.

"Foi muito triste receber 
a notícia de que meus ami-
gos do Charlie Hebdo haviam 
morrido. Você tem um jornal 
com mais ou menos 15 cria-
dores, em torno de 10 são 
mortos, então você imagina, a 
força do jornal é a criativida-
de e ela foi cortada, a liberda-
de não existe. Todo o tempo 
tem Polícia com as pessoas 
que ainda trabalham. Mesmo 
para nós franceses não é mais 
liberdade, amanhã pode che-
gar um rapaz na minha frente 
e me matar. Não tem fron-
teira, não tem controle. Na 
Europa não tem controle", se 
referindo também ao atenta-
do realizado no dia 13 de no-
vembro, em Paris, que acabou 
com 137 pessoas mortas.

Para Yves, a questão do 
terrorismo é algo que "corta" 
o coração dos franceses, por-
que, segundo ele, os terroris-
tas são produto das próprias 
políticas da França. "Toda 
gente diz que não tem pro-
blema, que a gente vive da 
mesma maneira, que vamos 
vencer os terroristas, mas 
não é verdade. Foi uma coisa 
que cortou [sic] o coração da 
gente, o nosso interior. Você 
sabe que os franceses são 
gente corajosa, como pes-
soas de outros países, mas é 
algo que nos corta por den-
tro. Porque quem faz o terro-
rismo, não esquecemos, são 
os próprios franceses. Você 
ter um inimigo é uma coisa: 
você mata, você faz o que é 
necessário, é uma guerra. 
Aqui é uma guerra, mas o 
inimigo está na França, são 
franceses", lamentou.

FOTOS: Reprodução Internet, arquivo pessoal e Marcos Russo

Georges Wolinski e Yves Rivière na redação do jornal Le Nouvel Observateur

Atentado que matou 12 funcionários do semanário satírico Charlie Hebdo em 7 de janeiro de 2015 provocou comoção mundial e gerou uma onda de apoio à França

Um ano         depois

Georges Wolinski (1934 - 2015) 
foi um cartunista e quadrinista de 
renome na França nascido na Tuní-
sia (à época de seu nascimento ain-
da uma colônia da França), mas que 
teve a sua formação intelectual em 
Paris, onde estudou arquitetura, 
mas abandonou em seguida para 
se dedicar aos estudos de desenhis-
ta. Yves Rivière conheceu Wolisnki 
quando ambos trabalharam no iní-
cio da década de 80 no jornal "Le 
Nouvel Observateur", de Paris, no 
qual Yves contribuía com colunas 
sobre arquitetura, ambiente urba-
no, especulação imobiliária e pes-
quisa arquitetônica.

"Eles querem matar os intelec-
tuais, assim como os cartunistas e 
meu amigo Wolinski, porque eles 
sabem que eles têm o poder de in-
formar, assim como eu faço. Eu tra-
balhei com Wolinski no Le Nouvel 
Observateur e escrevi vários artigos. 
Tempo em tempo ele me confiava 
um artigo para eu escrever sobre ar-
quitetura, a violência na cidade etc. 
Nessa época eu era jovem arquiteto 
e fazia palestras ao redor do mundo 
sobre arquitetura, violência urbana 
e muitas coisas. Wolinski trabalhava 
como cartunista do Observateur e 
nós começamos a ficar amigos por-
que quando ele viu minha arquite-
tura, ele gostou muito, inclusive fez 
um livro, como jornalista, sobre mi-
nha arquitetura. Nós éramos muito 
amigos, inseparáveis".

Berço do terrorismo na França
Para Yves, o berço do terroris-

mo na França foi as áreas “aban-
donadas” das cidades, onde não 
existiam empregos, políticas sociais 
e direitos para as pessoas de baixa 
renda. Eram edifícios e blocos gi-
gantes residenciais projetados de 
maneira mal pensada. “após a II 
Guerra Mundial, nos anos 50, com o 
Plano Marshall (financiamento dos 
EUa para a reconstrução da Europa 
devastada pela guerra), arquitetos 
franceses e grandes arquitetos pre-
miados se jogaram nas delícias [sic] 
da construção de conjuntos habi-
tacionais nos subúrbios de cidades 
francesas”, diz.

“No início das construções, os 
diversos apartamentos de mil, duas 
mil, três mil, quatro mil, cinco mil 
unidades e, até mesmo muito mais, 
foram apreciados pelas famílias, 

Amizade com 
Wolinski

mas a alta densidade de população 
com a rápida degradação das insta-
lações, falta de manutenção, o gi-
gantismo deste ambiente longe de 
lojas e entretenimento, criou uma 
espécie de “cidade dormitório”, que 
criou tensões entre os habitantes”, 
continuou. Foram nessas regiões 
desestruturadas e vulneráveis que 
a massiva parcela populacional de 
imigrantes oriundos do Norte da 
África se instalou.

No processo de descolonização 
dos países que eram dependentes 
da França, nos anos 60, uma enorme 
onda migratória levou pessoas de 
países do Norte da África (Marrocos, 
argélia e Tunísia) para o país euro-
peu. E esse contingente migratório 
era formado principalmente por 
judeus e magrebinos. “Os judeus 
tinham meio que um tratamento 
especial e se integraram muito facil-
mente à população, enquanto que 
os magrebinos, incluindo os harkis, 
tiveram mais dificuldades. Eu, pes-
soalmente, considero que essas pes-
soas não receberam a consideração 
que mereciam e isso levou a tensões 
entre os povos”, diz.

a falta de infraestrutura, entre-
tenimento e oportunidades de vida 
para os jovens resultou em perife-
rias abandonadas, locais propícios 
para uso de drogas e recrutamen-
to de rapazes pelo Estado Islâmico. 
“após inquéritos e estudos, perce-
beu-se que esses terroristas são, ori-
ginalmente, jovens que foram bas-
tante marginalizados e usuários de 
drogas, que receberam uma lava-
gem cerebral por recrutadores mui-
to qualificados, que os incentivou a 
deixar tudo para ir formar a guerra 
na Síria. além desses jovens, são re-

crutados rapazes e moças de família 
que são iludidos com promessas de 
um mundo melhor”, explicou.

Refugiados na Europa
Entretanto, Yves não crê que a 

solução para a crise com o terroris-
mo que aflige a França seja barrar 
a entrada de refugiados oriundos 
de países onde atua o Estado Islâ-
mico. Ele diz que precisa haver um 
controle das fronteiras pois, do jeito 
que está, os terroristas entram sem 
nenhuma dificuldade no Velho Con-
tinente. “Devem ser ajudados [os 
refugiados]. São gente como você 
e eu. Eles querem abandonar os lo-
cais de guerra, no Iraque, na Síria 
e no Estado Islâmico e, mesmo que 
tenham terroristas que entrem com 
eles, os terroristas entram como 
querem na Europa. Deve ser orga-
nizado. Eu não sei quantas pessoas 
moram na Europa, vamos supor que 
sejam 500 milhões hoje, um milhão 
de imigrantes dá para suportar, eu 
acho que não é um problema”, dis-
se.

além disso, Yves deixa claro 
que, em sua visão de mundo, existe 
uma distinção clara entre os muçul-
manos e os radicais do Estado Islâ-
mico e chama a atenção para a pos-
sibilidade de que um dia cheguem 
ao Brasil. “São jovens perdidos, que 
vendem drogas na madrugada e daí 
chega um recrutador e diz: “você 
merece o céu, vai matar os france-
ses, vai matar os islâmicos franceses, 
vai matar os cristãos, sem distinção. 
Mata, mata e mata”. É uma espé-
cie de Guerra Santa, eles querem 
ocupar, purificar o mundo inteiro, 
um dia é possível que eles cheguem 
aqui [no Brasil]”, alerta.

n Atentado ao Charlie Hebdo
O ataque ao periódico satírico foi 
perpetrado por dois homens, os 
irmãos Saïd e Chérif Kouachi, ambos 
franceses. Vestidos de preto e 
armados com fuzis, eles adentraram 
a sede do semanário e mataram doze 
pessoas, dentre elas dois policiais 
responsáveis pela segurança do prédio 
- em virtude de ameaças que o jornal 
vinha sofrendo por conta das charges 
polêmicas envolvendo profetas do 
Islamismo, como por exemplo Maomé; 
oito membros da equipe do Jornal 
(Charb, Cabu, Tignous, Honoré, Georges 
Wolinski, Bernard Maris e Elsa Cayat), 
além de outras duas pessoas que se 
encontravam no interior do local. Além 
disso, cinco outras pessoas ficaram 
gravemente feridas.

n Yves Falières de Rivière fez seus 
estudos na Escola de Belas Artes de 
Paris e na Escola Superior de Arquite-
tura, também em Paris, onde obteve o 
diploma de Arquitetura. Além disso, fez 
estudos de urbanismo na Universida-
de de Vincennes. Yves participou de 
diversos projetos de renovação urbana, 
nas cidades de Nîmes, Angers e Paris, 
na qual visava substituir os antigos 
blocos residenciais, mal projetados, por 
ambientes pensados para a renovação 
dos bairros e os futuros habitantes. 
Um lugar no qual as pessoas sintam 
orgulho de viver e se sintam bem.
Yves descobriu João Pessoa 28 anos 
atrás, em virtude de uma exposição 
em João Pessoa, que reuniu cerca de 
duas mil pessoas no Hotel Tambaú. 
De acordo com o arquiteto, quando 
entrou no Hotel Tambaú, se sentiu 
em casa dentro da arquitetura 
desenvolvida por Sergio Bernades, o 
qual considera da mesma grandeza 
de Oscar Niemeyer. Desde então, 
Yves visita com frequência a cidade, 
onde ele possui residência em alguns 
períodos do ano.

O massacre

Yves Rivière

“Amanhã pode 
chegar um rapaz 
na minha frente 
e me matar. 
Não tem
fronteira, não 
tem controle.”
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l  Galante
A Mais Brasil Turismo e a Casa de Cumpade já tem confirmadas as datas para 

realização da temporada 2016 do Arraiá de Cumpade, evento realizado na Divina Vila, 
localizada na Fazenda Olho D’água em Galante, distrito de Campina Grande. Primeiro 
complexo turístico rural da Paraíba, contendo aproximadamente 230 hectares de 
área, é um produto turístico já consagrado na sua qualidade, sendo um local cenográ-
fico que possibilita aos visitantes um estreito contato com os saberes e os fazeres 
do povo nordestino.  A temporada 2016 será realizada nos dias 4, 11, 12, 18, 19, 23, 24, 
25 e 26 do mês de junho, encerrando a programação no dia 2 de julho sempre no pe-
ríodo das 11h às 17h. O passaporte inclui open bar (cerveja, água, refrigerantes, café, 
sucos, cachaça e caipirinhas), apresentação cultural, forró pé de serra e visitação na 
Divina Vila. Informações: (83) 3224-3050 ou (83) 98650-0471.

l  Informações 
Durante o mês de janeiro, os 

turistas que estiverem em João 
Pessoa terão mais um equipa-
mento para descobrir a melhor 
maneira de aproveitar os atrativos 
e conhecer os pontos turísticos 
da cidade. É que eles contam com 
o ponto de apoio ao turista, es-
trutura em contêiner instalado na 
Feirinha de Artesanato de Tambaú 
que fornece material de divulga-
ção, presta informações e todo o 
suporte necessário aos turistas. O 
local, que funcionará diariamente 
até o próximo dia 20, das 15h às 
19h, conta ainda com profissionais 
aptos a passar informações em 
duas línguas estrangeiras: espa-
nhol e inglês.

l  Conde
A Central Móvel de Infor-

mações Turísticas da Empresa 
Paraibana de Turismo (PBTur), 
que funciona numa van, vai estar 
presente em três importantes 
atrativos turísticos das cidades 
litorâneas do Conde, Cabedelo e 
João Pessoa, neste mês de janeiro. 
A ação visa disponibilizar apoio 
e informações sobre o Destino 
Paraíba aos milhares de turistas 
de todo o País e do exterior. Até 
amanhã a van permanecerá na 
Praia de Tambaba, no Conde, sem-
pre no período da manhã. No pró-
ximo sábado a equipe da PBTur vai 
estar presente na Praia do Jacaré, 
em Cabedelo. De acordo com o 
coordenador de Eventos da PBTur, 
João Wharles Portela, o atendi-
mento ao público do tradicional 
Pôr do Sol vai se prolongar até o 
próximo dia 13. No dia 15 a equipe 
vai se dirigir ao Espaço Cultural, 
onde será realizada a 23ª edição 
do Salão de Artesanato da Paraí-
ba, entre as 14h e 21h.

Pelo menos 50 mil pessoas 
devem visitar o evento, que 
começa no próximo dia 15

Estrutura começa a ser montada
salão De arTesanaTo Da Paraíba

l  lajedos
A empresa Guiamundo Turismo realiza nos dias 23 

e 24 próximos mais um passeio dentro da programação 
“Pelos Caminhos da Paraíba”. Trata-se do “Entardecer 
dos Lajedos”, um passeio pelas Itaquatiara do Ingá, La-
jedo do Marinho e Lajedo Pai Mateus, uma excelente 
opção e oportunidade para quem ainda não conhece essa 
beleza traçada pela natureza. O roteiro é iniciado com 
visita à Itaquatiara do Ingá no município Ingá, seguindo 
ao município de Cabaceiras com visitação a Artesa e o 
belo espetáculo do entardecer no Lajedo Pai Mateus. 

No mesmo dia o grupo 
segue para o município de 
Boqueirão, pernoitando 
no Hotel Família Chique 
Chique, pôr do sol no Laje-
do do Marinho ao som da 
Ave Maria \no saxofone, 
retornando a João Pessoa 
no final da tarde. Informa-
ções: 98813-6859/98855-
9796/99679-7601.

l  Férias
O Jardim Botânico Benjamin Maranhão, em João Pessoa, 

retomou as atividades com visitações do público e programa-
ção especial de férias para a garotada neste mês de janeiro. 
Entre os destaques da programação está a oficina de trilha fo-
tográfica, para crianças e adolescentes na faixa etária dos 10 
anos aos 14 anos, e a realização de super trilhas, com percurso 
com cerca de três horas de duração. A programação de férias 
será iniciada no próximo sábado com a Oficina Botânica, no 
dia 16 será a vez da Super Trilha, dia 23 Oficina de Jardinagem, 
encerrando a programação de férias no dia 30 com a segunda 
Super Trilha. O Jardim Botânico funciona de segunda-feira a 
sábado, das 8h às 16h30, com portão fechado às 16h.
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Foto: Divulgação

Cerca de 60 artesãos vão 
participar pela primeira vez 
do Salão de Artesanato da Pa-
raíba, evento que está em sua 
23ª edição e terá como tema  
este ano "O algodão colori-
do é nosso". A estrutura do 
evento já começou a ser mon-
tada no Espaço Cultural José 
Lins do Rego, em João Pessoa. 
No total, são 400 artesãos e 2 
mil envolvidos, considerando 
a produção de associações, 
cooperativas, grupos, indivi-
duais de mais de 70 cidades, 
que vão expor diversas tipo-
logias nesta edição, a ser rea-
lizada no período de 15 a 31 
próximos, sempre no horário 
das 14h às 21h.

Diversas atrações estão 
programadas para acontecer 
na abertura oficial que será 
realizada no próximo dia 15 
às 19h. De acordo com Lú 
Maia, gestora do Programa 
do Artesanato Paraibano 
(PAP), a expectativa é de que 
no mínimo 50 mil pessoas 
prestigiem o evento que, 
em sua última versão, movi-
mentou R$ 1.201.700 com a 
venda de 45.406 produtos. 
O artesão Francisco da Silva 
Sousa participa pela primeira 
vez e está muito ansioso por-

que acredita que essa será 
uma excelente oportunidade 
para divulgar o seu trabalho 
que é confeccionado com o 
barro.

“Eu vejo esse salão como 
uma excelente oportunidade 
para divulgar o nosso traba-
lho, porque eu mesmo tra-
balho há mais de 20 anos, 
confeccionando todo o tipo 
de utensílios de cozinha em 
barro e precisava dessa opor-
tunidade. Estou bastante 
satisfeito em participar”, re-
velou. A 23ª edição do Salão 
de Artesanato da Paraíba é 
uma realização do Governo 
do Estado e Sebrae-PB atra-
vés de convênio, com apoio 
da Fundação Espaço Cultu-
ral - Funesc, Governo Fede-
ral, Programa do Artesanato 
Brasileiro, Águas Indaiá, Café 
Santa Clara, Redes Santa Lu-
zia, Natural Cotton Color e 
IFPB.

Troféu PAP
Uma das grandes novi-

dades da edição do Salão de 
Artesanato este ano é o Tro-
féu PAP que vai abrir espaço 
para o artesão que queira 
concorrer com uma peça ex-
clusiva. Conforme a gesto-
ra Lú Maia, pode concorrer 
trabalhos nas tipologias em 
madeira, barro, fibra, pedra, 
algodão colorido, metal, arte 
indígena, brinquedos e cou-
ro, “cada artesão poderá con-
correr com uma peça confec-
cionada exclusivamente para 

concorrer ao Troféu PAP, que 
será uma maneira de home-
nagear e incentivar a produ-
ção talentosa do artesanato 
paraibano”, disse.

Serão ao todo três tra-
balhos contemplados e os es-
colhidos passaram por duas 
etapas. A primeira será feita 
pela Curadoria do PAP que 

deverá escolher entre 30 a 40 
peças, enquanto que a segun-
da etapa que consistira na es-
colha dos três finalistas será 
feita pela própria população 
em votação através do touch 
screen, uma tela sensível a um 
simples toque cujo display 
eletrônico visual mostrará a 
peça e que será computadori-

zada a cada votação da popu-
lação por meio de um simples 
toque dentro da área de exibi-
ção. Durante a realização do 
evento o público ficará co-
nhecendo o trabalho do arte-
sanato paraibano, através de 
um videodocumentário com 
a cadeia produtiva, que foi 
elaborado desde o assenta-
mento, casos de sucesso, até 
ao produto final.

Estrutura
A estrutura que já está 

sendo montada contará com 
ouvidoria, curadoria, sala de 
emergência, sala de impren-
sa, fraldário, refeitório para 
artesãos e equipe de traba-
lho e palco para as apresen-
tações culturais. Também 
será feita a ampliação dos 
depósitos das mercadorias 
dos artesãos (9), balcões de 
entrega de embalagens (2), 
mesas na praça da alimenta-
ção (50), climatização e lan-
chonetes (6). 

O alojamento dos arte-
sãos será no Ginásio O Ronal-
dão, tendo à disposição yoga, 
café da manhã diariamente, 
ônibus para o traslado ida e 
volta do salão, micro-ônibus e 
van oferecidos gratuitamente 
para os turistas que estarão 
na orla do início da Praia do 
Bessa até a do Cabo Branco. 
Na entrada do salão a Central 
Móvel de Informações Turís-
ticas da Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur), estará 
presente para disponibilizar 

apoio e informações sobre o 
Destino Paraíba aos milhares 
de turistas de todo o país e do 
exterior.

 
Atrações Culturais
Além do artesanato o 

público também contará com 
diversas apresentações artís-
ticas. Para os adultos, a ani-
mação ficará por conta dos 
shows musicais com Os Gon-
zagas, Os Fulano, Companhia 
Boca de Cena, Polyana Rezen-
de, Triangulo de Ouro, Filhos 
de Jackson, Damião Moreno, 
entre outras. Já para o pú-
blico infantil além de brin-
cadeiras, as primeiras 200 
crianças que visitarem a 23ª 
edição do Salão de Artesana-
to da Paraíba na praça da ali-
mentação receberão ingres-
so para assistir espetáculo 
dentro da programação do V 
Festival Janeiro Arretado de 
teatro para crianças, que vai 
acontecer no Teatro de Arena 
do Espaço Cultural, durante 
os finais de semana, às 19h.

23a edição do evento já começa a tomar forma no Espaço Cultural

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Salão movimentou, 
na última edição, 
em 2015, mais de 
R$ 1,2 milhões
com a venda de 
45,4 mil produtos

FoTo: Edson Matos
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IBGE e Saúde vão poder contratar 10,3 mil temporários

Emprego
Economia

Correios defendem
monopólio postal

A Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos afirmou, em nota, que “a 
proteção dos serviços sujeitos ao pri-
vilégio postal se constitui obrigação le-
gal imposta aos Correios, procedimento 
que a empresa vem realizando nos 
estritos termos da legislação vigente”. 
A afirmação é uma resposta à decisão 
do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade), que instaurou nesta 
quarta-feira, 6, processo administra-
tivo contra os Correios para investigar 
suposta conduta anticompetitiva nos 
mercados nacionais de recebimento, 
transporte e entrega de correspondên-
cias e encomendas expressas. 

1 bi em transações 
por canais móveis

O Banco do Brasil alcançou a 
marca de um bilhão de transações 
feitas via canais móveis - que incluem 
internet, celular e tablet - em um úni-
co mês. No ano passado, o número de 
clientes que utilizaram esses meios 
para fazer suas transações bancárias 
passou dos 6 milhões, crescimento de 
50% em relação a 2014. Todo dia, 7,5 
mil novos usuários acessam o apli-
cativo do banco. Por meio dos canais 
móveis, os clientes do BB podem fazer 
transações como consultas a extra-
tos, transferências, pagamentos de 
compras, já que o celular pode ser 
utilizado como cartão.

Commodities sobem 
1,28% em dezembro

Após interromper em novembro 
a marca de três recordes consecutivos 
de alta da série histórica iniciada em 
janeiro de 1998, o Índice de Commo-
dities do Banco Central (IC-Br) subiu 
1,28% em dezembro na margem, 
para 181,47. Em agosto, o IC-Br atingiu 
169,87 pontos; em setembro, disparou 
para 186,75 pontos e, em outubro, 
chegou a 189,34 pontos. Em novem-
bro, no entanto, recuou 5,37%, para 
179,18 pontos. Em 2014, o indicador 
subiu 5,47% e, em 2015, teve alta de 
21,43%. No quarto trimestre do ano, o 
índice registrou queda de 2,83%. 

Venda de veículos 
importados cai 36%

As vendas de veículos impor-
tados somaram 59.975 unidades 
em 2015, queda de 36% sobre as 
93.685 unidades comercializadas em 
2014, segundo dados da Associação 
Brasileira das Empresas Importadoras 
e Fabricantes de Veículos Automo-
tores (Abeifa). Em dezembro foram 
vendidos 4.918 veículos, baixa de 
46,6% ante o mesmo mês de 2014, 
quando foram comercializadas 9.214 
unidades. Em relação às 3.976 uni-
dades comercializadas em novembro 
de 2015, as vendas no mês passado 
cresceram 23,7%.

Setor atacadista 
tem alta de 4,84%

O setor atacadista e distribui-
dor registrou crescimento nominal de 
4,84% no faturamento em novembro 
de 2015 na comparação com o mes-
mo mês do ano anterior, segundo a 
Associação Brasileira de Atacadistas 
e Distribuidores (Abad). No período 
entre janeiro e novembro, no entan-
to, o setor acumula uma retração de 
0,73% no faturamento. A expecta-
tiva da entidade é de que os dados 
completos do ano de 2015, que ainda 
estão sendo apurados, revelem es-
tagnação nas vendas ante 2014. 

O Governo Federal auto-
rizou o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
e o Ministério da Saúde a con-
tratarem por tempo deter-
minado um total de 10.318 
profissionais. As portarias 
liberando as contratações 
foram publicadas ontem no 
Diário Oficial da União.

Para o IBGE, o Ministério 
do Planejamento autorizou a 
contratação por tempo deter-
minado de até 7.825 profis-
sionais  que irão trabalhar na 
realização de pesquisas econô-
micas e sociodemográficas de 
caráter temporário.

Conforme portaria pu-
blicada no Diário Oficial, as 
contratações deverão ser efe-
tuadas por meio de processo 
seletivo simplificado, observa-
dos a ordem de classificação e 
os critérios e condições estabe-
lecidas pelo Poder Executivo. 

O IBGE deverá definir a 
remuneração dos profissionais 
a serem contratados, e o prazo 
de duração dos contratos deve-
rá ser de até um ano, com pos-
sibilidade de prorrogação, des-
de que o prazo total não exceda 
o limite máximo de três anos. 

"A presente autorização 
fica condicionada à declaração 

do ordenador de despesa res-
ponsável quanto à adequação 
orçamentária e financeira da 
nova despesa com a Lei Orça-
mentária Anual e sua compa-
tibilidade com o Plano Pluria-
nual e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias", cita a portaria.

Saúde
Já o Ministério da Saú-

de foi autorizado a contratar 
2.493 profissionais por tem-
po determinado “para aten-
der necessidade temporária 
de excepcional interesse pú-
blico”. A decisão é assinada 
pelos Ministérios do Planeja-
mento e da Saúde em porta-
ria publicada ontem no Diário 
Oficial da União.

O prazo de validade dos 
contratos deverá ser de seis 
meses, com possibilidade de 
prorrogação (até o limite de 
duração de dois anos), desde 
que devidamente justificada 
pelo Ministro da Saúde.

A pasta deverá definir 
a remuneração dos profis-
sionais. As despesas com as 
contratações correrão à conta 
das dotações orçamentárias 
consignadas no Grupo de Na-
tureza de Despesa relativo a 
Pessoal e Encargos Sociais, 
“tendo em vista que visam à 
substituição de servidores e 
empregados públicos”. 

Luci Ribeiro
Agência Estado

O “japonês da PF” agora é também 
máscara de carnaval. Figura presente na 
escolta dos maiores alvos da Operação 
Lava Jato em Curitiba, entre políticos e 
empreiteiros, o agente da Polícia Federal 
Newton Ishii virou celebridade nas redes 
sociais. Em 2015, ele havia sido homena-
geado com uma marchinha e um bone-
co de Olinda que serão exibidos na festa 
de Momo em fevereiro próximo.

“O japonês aparece cada vez que 
alguém que vai para a prisão, é parte 
de toda essa Lava Jato. Tínhamos que 
ter ele”, conta Olga Valles, dona da fá-
brica Condal, que produz máscaras des-
de 1958. “Hoje foi feito o protótipo da 
máscara dele. A primeira tiragem deve 
ficar entre 60 e 120 peças.”

A máscara do rosto de Ishii será ven-
dida em dois modelos, com e sem óculos.

Olga Valles explica que o carro-che-
fe da fábrica não são as máscaras de po-
líticos. “Não é o que dá nosso lucro, que 
vem com máscara de macaco, monstros, 
fantasias. A parte de políticos, meu ma-
rido adorava. Ele começou a fazer após 
a ditadura”, diz.

Na época, a fábrica fez máscaras de 

Ulysses Guimarães e de Tancredo Neves. 
“Procuramos retratar um pouco a políti-
ca brasileira através das máscaras.”

O maior sucesso dos últimos anos, 
ela afirma, foi a máscara do ex-presiden-
te do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Joaquim Barbosa. No carnaval de 2013, 
foram vendidas 15 mil peças.

“O que acontece é que os políti-
cos são uma caixinha de surpresa. Você 
não sabe se o público vai gostar ou não. 
É complicado, tem político que vende 
muito e outro que não vende nada”, 
afirma Olga Valles.

As máscaras do ex-presidente 
Lula, do ex-ditador Saddam Hussein e 
do terrorista Osama bin Laden estão 
na lista das bem vendidas. Já a ven-
da das máscaras da presidente Dilma 
e do presidente da Câmara, deputado 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), têm sido 
“pouco expressivas”.

Para este ano, há ainda a máscara 
do senador Delcídio Amaral (PT/MS). Em 
novembro de 2015, o ex-líder do gover-
no no Senado foi preso sob acusação de 
tramar contra a Operação Lava Jato.

“Os políticos estão desacreditados, 
mas o mercado está bem desaquecido. 
Passamos um ano de 2015 horrível. Va-
mos ver esse ano”, diz Olga Valles.

“Japonês da Polícia Federal” 
agora é máscara de carnaval

SuCESSo na laVa jato

Foto: Paulo Campos/AE

Máscara protótipo do 
agente da PF Newton 
Ishii produzida pela
fábrica Condal

Julia Affonso
Agência Estado

O Tesouro Nacional in-
formou ontem que a emis-
são de cerca de R$ 1,5 bilhão 
em títulos públicos a favor 
da Caixa Econômica Federal, 
objeto de portarias publi-
cadas hoje no Diário Oficial 
da União, se destina a pa-
gamentos de compromissos 
antigos, da década de 1980. 

As duas portarias ape-
nas formalizam as emis-
sões feitas na semana 
passada, datadas de 31 de 
dezembro de 2015. Os títu-
los emitidos são LTN, NT-
N-B e NTN-F, com datas de 

vencimentos variadas.
A maior parte dos re-

cursos (R$ 1,495 bilhão) é 
referente a três contratos de 
financiamento celebrados 
em 1989 entre a Caixa e as 
companhias de Água e Esgo-
to de Roraima e de Desen-
volvimento de Roraima.

Outros R$ 24,9 milhões 
correspondem à quitação de 
obrigações de seis acordos 
de financiamento firmados 
entre 1983 e 1986 entre o 
Banco Nacional de Habita-
ção (BNH), que foi extinto e 
teve seus direitos e obriga-
ções assumidos pela Caixa, e 
o Banroraima.

De acordo com o Tesou-
ro, todas essas transações 

contavam com garantias do 
antigo Território Federal. 
Com a elevação de Roraima 
à condição de Estado fede-
rado, em 1991, essas obriga-
ções foram assumidas pela 
União.

Segundo a secretaria 
ligada ao Ministério da Fa-
zenda, o processo de regula-
rização e pagamento dessas 
pendências financeiras foi 
realizado após longo debate 
jurídico e de um criterioso 
trabalho de reconhecimen-
to, auditoria e atestação das 
dívidas do Ex-Território e 
posterior convalidação, pela 
Caixa, dos valores indicados 
como devidos pela Controla-
doria Geral da União.

Caixa Econômica paga passivo
do Tesouro da década de 80

 R$ 1,5 BI EM tÍtuloS PÚBlICoS

Mesmo em um ano de 
desconfiança política e de in-
dicadores ruins da economia, 
que levaram o Brasil a perder 
o selo de bom pagador por 
duas agências de classificação 
de risco, o fluxo cambial total 
de 2015 ficou positivo em US$ 
9,414 bilhões. O resultado é 
o melhor para o País desde 
2012, quando o volume de en-
tradas de dólares superou o de 
saídas em US$ 16,753 bilhões. 

Nos dois últimos anos, o 
envio de recursos foi maior do 
que os ingressos. Em 2014, o 

resultado ficou negativo em 
US$ 9,287 bilhões e, em 2013, 
em US$ 12,261 bilhões. De 
acordo o Banco Central, a área 
financeira pode ser avaliada 
como o lado ruim dessa conta, 
assim como já havia ocorrido 
em 2014.

No acumulado de 2015, 
houve saídas líquidas de US$ 
16,071 bilhões da rubrica que 
reúne os investimentos estran-
geiros diretos e em carteira, 
remessas de lucro e pagamen-
to de juros, entre outras ope-
rações. Neste segmento foram 
registrados ingressos de US$ 
522,731 bilhões e envios de US$ 
538,802 bilhões no período. 

O governo deve anunciar 
ainda em janeiro a assinatura 
de um decreto que estimule a 
venda de veículos novos em 
2016, afirmou ontem o presi-
dente da Federação Nacional 
de Distribuição de Veículos 
Automotivos (Fenabrave), 
Alarico Assumpção. “São 19 
entidades do setor automoti-
vo que estão discutindo com 
o governo um novo programa 
de renovação de frota, que 
deverá se chamar Programa 
Sustentabilidade Veicular, e 
o anúncio deverá ser feito no 

decorrer deste mês”, disse. 
Segundo ele, há um “compro-
misso verbal” para a imple-
mentação dessa medida.

Assumpção evitou dar 
mais detalhes sobre o acordo, 
que ainda está sendo costu-
rado, mas garantiu que não 
haverá subsídios por parte 
do governo. “Isso não existirá, 
porque o governo não tem con-
dição, não tem caixa”, declarou. 
“O acordo deve se dar por meio 
de alguma taxa ou de algum se-
guro”, acrescentou.

Segundo o presidente da 
Fenabrave, as discussões tive-
ram início há alguns meses, a 
pedido do próprio governo. 

País tem maior entrada 
de dólares desde 2012

Decreto do governo pode 
estimular venda de carros

Fluxo CaMBIal

REnoVação da FRota

Célia Froufe
Agência Estado

Rachel Gamarski
Agência EstadoAndré Ítalo Rocha

Agência Estado



Professor Carmélio Rey-
naldo Ferreira, político 
Severino Maroja, jornalista 
José Carlos de Sousa, ceri-
monialista Sandra Medei-
ros Barreto, Sras. Euridéia 
Pereira e Vamires Caldas 
Fernandes de Carvalho.
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Ele disse Ela disse
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Parabéns

Dois Pontos

   Será de dez metros o painel 
que o artista plástico Flávio Tavar-
es está produzindo para o Hospital 
Nossa Senhora das Neves, a ser 
inaugurado em breve na capital.
   O crítico de arte Euges Rocha 
Jr. está acompanhando passo a 
passo a criação de mais uma obra 
prima do ilustre pintor paraibano.

Zum Zum Zum

FOTO: Goretti Zenaide

Artesanato
O CLASSIC Hall, 

na cidade do Recife, 
vai sediar a partir 
desta sexta-feira e 
até o dia 17 de ja-
neiro uma tradicional 
feira de artesanato 
com shows musicais.

 O evento terá 
como homenagea-
do o artesão Zé do 
Mestre e na pro-
gramação haverá 
shows de Faringes 
da Paixão, Geral-
dinho Lins, Almir 
Rouche, Labaredas, 
Los Cubanos, Adilson 
Ramos, Anabela e 
Lucas Costa.

Presenças bacanas de Vera Medeiros e Socorro Carvalho no L´Equipe by Junior Mendes

“Nem a juventude sabe o 
que pode, nem a velhice 
pode o que sabe”

“A juventude é um estado 
de espírito, a velhice é um 
estado físico”

JOSÉ SARAMAGO IAPONIRA BARROS

    A rede de franquias O Boticário começa o ano colocando mais de 250 itens 
de perfumaria com descontos especiais que chegam até 50%. A novidade da marca 
para este verão é o lançamento da Arbo Liberté,  fragrância desenvolvida para homens.

Fotos: Goretti Zenaide

Carmélio Reynaldo e Lúcia Guerra Ferreira, ele é o aniversariante de hoje

Cerveja

Bebidas finas
FUI CONFERIR as 

novas instalações da 
Item Hum Importadora, 
que desde o ano passa-
do está na Av. Acre, no 
Bairro dos Estados, bem 
em frente ao condomínio 
Alphaville.

Como sempre, está 
uma beleza, onde a em-
presária Maria Ita Dantas 
expõe as melhores e 
mais gabaritadas bebidas 
provenientes de várias 
partes do mundo.

Foto: Goretti Zenaide

Estimada Maria Ita Dantas em sua bem montada loja no Bairro dos Estados

Foto: Arquivo

Sempre elegantes os promotores Socorro e Eduardo Mayer

Feiras de negócios
A AGENDA das importantes feiras de negócios será 

aberta hoje com o 14o Salão de Negócios ABDL, na cidade 
de Gramado, RS, promovido pela Associação Brasileira de 
Difusão do Livro, entidade que existe desde 1987 incenti-
vando a cultura através da leitura.

No próximo domingo, em São Paulo, acontece a 43º 
Feira Internacional de Calçados, Artefatos de Couro e 
Acessórios de Moda, maior mostra de calçados das Amé-
ricas para a temporada outono-inverno. Em paralelo ao 
evento será realizada também na capital paulista a feira 
de confecção São Paulo Prêt-á-Porter com mais de duas 
mil marcas de moda.

   Os professores da Cultural Inglesa de João Pessoa estão participando de 
um treinamento na Learnig Factory da Cultural Inglesa do Rio de Janeiro. Preparam 
o material online, didático e das aulas para este ano de 2016.

    O Fest Verão criou playlists especiais no Spotify com os artistas que vão subir 
ao palco no festival. Os interessados devem buscar por “Esquenta Fest Verão” no site ou 
aplicativo do serviço de música digital e curtir os sucessos dos artistas.

Novas opções de voo
A MAIS NOVA companhia aérea do Brasil chega com 

passagens a partrir de R$ 99,00.
Trata-se da Flyways Linhas Aéreas que realizou seu 

voo inaugural ligando o Rio de Janeiro a Belo Horizonte, 
num turbo-hélice ATR 72-500, com capacidade para 68 
passageiros. Liberados pela Anac, além dos voos para o 
Rio de Janeiro e Belo Horizonte estão previstos embarques 
para as cidades mineiras de Ipatinga e Uberaba. Tomara 
que venham novos voos para o Nordeste!

Fotos: Dalva Rocha

Reencontro de ex-alunas das Lourdinas na sorveteria Beijo Frio em Manaíra: Marília Nicodemos, Sonisa, 
Socorro, Maria Alice Holanda, Gracinha Lyra, Lourdinha Sérvulo, Ceiça Guimarães e Graça Navarro. Ricardo 
Lyra e Marcondes chegaram depois de enxeridos no clube das Luluzinhas...

Férias e verão
EM PERÍODO DE 

férias nada como levar a 
criançada para conferir as 
novidades deste verão na 
McDonald´s.

Entrou no cardápio 
daquela rede de fast food, 
duas novas versões do Bib 
Tasty sendo uma com um 
hambúrguer extra e outra 
com pão especial e fatias 
de bacon. Há também o 
retorno do McBites, que 
são pedacinhos de frango 
temperados e empanados 
além de molho especial.

Turnê nos EUA
FORMADA PELOS 

músicos Arthur Pessoa, 
Edy Gonzaga, Leo Marinho 
e Pablo Ramires, a banda 
paraibana Cabruêra vai se 
apresentar no próximo 
dia 16 na casa de shows 
SOB´s, no SoHo, em Ma-
nhattan, New York. No dia 
seguinte, ainda em turnê 
pelos Estados Unidos, 
a banda se apresenta 
no Centro Cultural JFK 
(Milennium Stage) e na 
casa de shows Bossa Bis-
trô, em Washington DC.

   A Unimed JP se prepara para inaugurar mais uma unidade de atendimento, 
desta vez no bairro dos Bancários, na zona Sul da capital.

Festival
OS ALUNOS do 

Prima, projeto de 
sucesso criado pelo 
Governo do Estado 
que promove a inclu-
são social através das 
artes e da música, vão 
participar do Festival 
Internacional de Músi-
ca de Santa Catarina. 
O evento, tido como 
dos mais importantes 
na América do Sul, vai 
acontecer de 17 a 30 
deste mês em Jaraguá 
do Sul.

A CIDADE DE João 
Pessoa vai ganhar, a 
partir do próximo dia 
14, uma franquia da 
conhecida cerveja arte-
sanal Mestre-Cervejei-
ro. Tendo à frente da 
iniciativa o empresário 
João Paulo de Sousa 
Pontes.

Localizada no 
Atlantis Trade Center, 
na Rua São Gonçalo, 
em Manaíra, a loja vai 
colocar à disposição 
dos paraibanos 270 
rótulos de cervejas 
especiais, além de um 
mix de produtos como 
camisetas da marca, 
kits cervejeiros, ta-
ças, copos e petiscos 
goutmet. 
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PM prende suspeitos 
de aplicar golpes em 
aposentados no Sertão
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Imagine que você está no Cen-
tro de João Pessoa, especificamente 
nos arredores da Lagoa. Nesse entor-
no existem mais de quatro pontos de 
ônibus diferentes e você precisa pegar 
o coletivo 511 – Tambaú. Em qual dos 
pontos você deve pedir parada? 

Simplesmente você terá que per-
guntar às outras pessoas que talvez 
estejam na mesma situação que você, 
sem saber em qual ponto deve espe-
rar o ônibus que levará ao seu desti-
no. Não há sinalização nas paradas 
de ônibus informando qual coletivo 
para naquele ponto. Para agravar a 
situação, nesta época do ano a cidade 
costuma receber turistas, o que cabe-
ria ao menos que fiscais estivessem de 
prontidão para orientar os visitantes. 

A ausência de informações nas 
paradas poderia ou deveria ser substi-
tuída por esses fiscais. Mas, na maioria 
das vezes, não é possível localizá-los.
Ou são insuficientes ou não estão pre-
sentes.

Para saber o que a população pes-
soense pensa sobre esse descaso, a 
reportagem do jornal A União esteve 
nos pontos de ônibus localizados no 
entorno da Lagoa e perguntou: “O 
que você acha da falta de sinalização 
nos pontos de ônibus do centro da ci-
dade?”. Confira as respostas.

Pessoense reclama da falta de sinalização e de fiscais
PONTOS DE ÔNIBUS NO CENTRO

Enquete

“Pra quem nunca 
andou por aqui pelo 
centro e precisa 
pegar o ônibus 
pela primeira vez é 
horrível, vai ter que 
perguntar às outras 
pessoas da parada 
se é naquela que se 
pega o ônibus que ela quer. Já presenciei 
várias vezes as pessoas correndo atrás dos 
ônibus porque eles pararam em outro ponto 
diferente do que a pessoa estava esperan-
do, comigo mesmo isso já aconteceu e eu 
perdi o ônibus”. 

AndressA Melo
Fisioterapeuta

“Eu acho um ab-
surdo, um descaso 
mesmo. A gente 
não sabe em qual 
ponto devemos pe-
gar o ônibus, fora 
a falta de paciência 
dos motoristas 
que muitas vezes 
não entendem que a gente estava esperando 
o ônibus na parada errada. Para quem vem 
de fora então, fica mais perdido ainda, se a 
gente aqui se perde imagina o turista?”. 
sAndro lins
Desempregado

“Nem tem a placa 
informando nem tem 
o fiscal, porque faz 
horas que eu estou 
procurando um fiscal 
pra pedir informa-
ção. Eu perguntei 
ao pessoal aqui se 
alguém sabia do 
fiscal e ninguém 
soube dizer, fizeram até piada dizendo que 
ele tava de folga. Outra vez eu passei pela 
mesma situação porque precisei pegar o 
ônibus para outro bairro que não costumo ir 
e tive que perguntar às pessoas na parada”. 

neurislAne FerreirA
Autônoma

“Além desse problema 
nas paradas, os próprios 
ônibus deveriam informar 
o seu destino de ida e 
vinda. Por exemplo, quan-
do você pega um ônibus 
de Mangabeira, vem no 
letreiro só “Mangabeira”, 
devia ter Mangabeira/
Centro ou Centro/Mangabeira. Isso pra quem 
vem de fora descobrir pra onde é que está indo 
esse transporte fica complicado. Isso devia ser 
pensado também”. 

José roberto
Aposentado

“É mais um problema 
que eu e você precisa-
mos decifrar pra poder 
saber qual parada 
devemos esperar o 
ônibus. Era pra ter uma 
identificação para 
todos os usuários, an-
tigamente tinha. Para 
o turista então fica mais complicado ainda, ele 
vai ter que perguntar às pessoas que estão 
na parada, e se elas não souberem qual é o 
ônibus, como ele fica? É feio pra gente isso”. 

MArio Augusto
Funcionário público

“É errado demais, a 
gente não sabe qual o 
ônibus tem que pegar 
para ir a tal lugar, não 
sabe onde ele para. Ago-
ra há pouco uma moça 
perguntou à gente onde 
é a parada do ônibus 
de Jaguaribe e eu não 
soube dizer. Antes aqui tinha as placas dizendo 
onde é a parada do ônibus que você queria, eu 
não sei o que aconteceu que tiraram elas. Eles 
deviam colocar de novo pra ajudar a gente”. 

JoseAn MArciel
Auxiliar de acabamento de gráfica

“Eu acho que 
essas placas de 
informações são 
necessárias para o 
pessoal não ficar 
perdido, isso faz 
com que muitas 
vezes a gente 
perca até o ônibus. 
Imagina se você estiver aqui à noite 
e perde o último ônibus da linha por 
estar na parada errada? É simplesmente 
um desrespeito aos impostos que nós 
pagamos, precisam arrumar logo isso, é 
inadmissível”. 

cleiton bArbosA
Técnico em informática

“Isso é uma falta de respei-
to para os que dependem 
de ônibus para se loco-
mover. Porque nem todo 
mundo sabe ler. Já não 
tem informação pra quem 
sabe, imagina pra quem 
não sabe. Eles têm que 
pensar em não só colocar a 
informação, mas também alguém pra ajudar os que 
não sabem ler.  O turista então nem se fala, é outra 
língua e ele vai ficar completamente perdido aqui. Eu 
já morei fora e sei como as coisas funcionam lá. Eu 
acho isso aqui um caos total, os problemas vão além 
desses que você me perguntou”. 

isAMu sAto
Vidraceiro

Presidente da CBTU fez 
ontem visita técnica à 
Estação Varadouro

JP terá mais um VLT até março
TRENS URBANOS

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

FOTOS: Edson Matos

“João Pessoa tem uma 
extensão de rede considerá-
vel e precisa de investimen-
tos na melhoria dos serviços 
de trens urbanos. A capital 
da Paraíba já recebeu dois 
VLTs (Veículo Leve sobre 
Trilhos) e tem mais um que 
deverá estar chegando até 
fevereiro ou março”. A afir-
mação é de Marco Fireman, 
presidente da Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU), durante visita téc-
nica na manhã de ontem, à 
Estação Varadouro e sede da 
CBTU/JP no centro de João 
Pessoa. 

Fireman confirmou que 
os projetos de modernização 
para o sistema da capital es-
tão mantidos e continuarão 
a ser executados neste ano. 
Cerca de 30 quilômetros de 
percurso ligam Santa Rita a 
Cabedelo, aproximadamen-
te 7.500 pessoas por dia uti-
lizam os trens urbanos em 
28 viagens diárias. 

Na capital, o presidente 
foi recepcionado por Paulo 
Barreto, superintendente 
da CBTU/JP e demais ge-
rentes. Eles fizeram uma 
breve apresentação do sis-
tema e apresentaram alguns 
projetos que poderão ser 
desenvolvidos neste ano, a 
exemplo de melhorias na se-
gurança das estações e com-
posições. 

“A CBTU tem um balan-
ço social muito positivo, por 
isso pratica a tarifa de R$ 
0,50, que é subsidiada pelo 
Governo Federal, com a fina-
lidade de promover a mobi-
lidade e o acesso ao trans-

porte público. A CBTU quer 
ampliar sua malha, mas com 
a qualidade necessária”, co-
mentou o presidente duran-
te coletiva de imprensa.

Além dos dois VLTs já 
em uso e a obtenção em bre-
ve de mais um, outros cincos 
VLTs em fase de produção 
fazem parte do projeto de 
modernização da rede e das 
estações que estão contem-
pladas dentro do Programa 
de Aceleração do Cresci-
mento (PAC). “Vão ser libe-
rados recursos para que isso 
venha a acontecer e a gente 
possa ter aqui um sistema 
de melhor qualidade para 
atender os usuários”, com-
pletou Marco. 

CBTU na Paraíba
No total, três compo-

sições fazem o trajeto Ca-
bedelo/João Pessoa/Santa 
Rita. Uma é composta por 
uma locomotiva antiga e cin-
co vagões de passageiros, as 
outras duas por dois VLTs, 
cada um com três vagões de 
passageiros. A composição 
antiga tem capacidade para 
até mil pessoas, enquanto 
os VLTs podem suportar até 
600 pessoas. 

Doze estações com-
põem as três cidades atendi-
das pelas composições, com 
funcionamento de segunda 
à sexta-feira, das 4h25 às 
19h40, e aos sábados das 
4h25 às 13h55. 

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

Chico  José
chicodocrato@gmail.com
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Autoescolas se antecipam ao Contran
            

No último dia de 2015 
terminou o prazo fixado 
pelo Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) para 
que todas as autoescolas do 
País implantassem o simu-
lador de direção nos cursos 
de formação de conduto-
res. Entretanto, na Paraíba, 
essa exigência já está sendo 
cumprida pelas autoescolas 
desde 2014, segundo atesta 
o advogado Rossandro Agra, 
diretor da 1ª  Circunscrição 
Regional de Trânsito (Cire-
tran) de Campina Grande.

De acordo com  Rossan-
dro Agra, em 2014, quan-

do o Contran determinou 
o acréscimo de 20 para 25 
horas aulas de direção,  o 
Detran da Paraíba baixou 
portaria obrigando as auto-
escolas a implantar o simu-
lador.  O dirigente da Cire-
tran ressaltou que, devido 
ao alto preço do equipamen-
to (de R$ 38 mil a R$ 50 mil 
em média), o Detran permi-
tiu que as autoescolas pu-
dessem compartilhar  o uso 
do simulador de direção.

José Augusto, vice-pre-
sidente do Sindicato das 
Autoescolas da Paraíba, afir-
mou que tão logo o Contran 
facultou aos Detrans a obri-
gatoriedade da exigência do 
simulador,  a entidade cele-

brou contrato de comodato 
com a empresa Pró-Simula-
dor. Ele explicou que 90% 
das autoescolas participam 
desse comodato, por meio 
do qual, o pagamento pelo 
uso do equipamento é feito 
por aulas.

Em todo o Estado  fun-
cionam atualmente  68 au-
toescolas. Desse total, 11 es-
tão localizadas em Campina 
Grande. Com a implantação 
do simulador de direção, na 
avaliação de José Augusto, a 
formação de novos condu-
tores de veículos melhorou. 
As aulas de direção com si-
mulador são exigidas para 
candidatos a motoristas na 
categoria B, específica para 

condução de carros de pas-
seio.

De acordo com a resolu-
ção do Contran, o candidato 
a motorista deve receber 
cinco aulas de simulador, 
antes de partir para as 20 
horas de aulas práticas de 
direção, conforme determi-
na a legislação. 

No simulador, os alunos 
têm reproduzidas situações 
como ultrapassagem, mu-
dança de faixa, direção com 
chuva e manobra em marcha 
à ré. De acordo com o Con-
tran, numa segunda etapa 
será obrigatório o uso do 
simulador para quem dirigir 
veículos comerciais, cami-
nhão, ônibus e motos.

SIMULADOR DE DIREÇÃO NA PARAÍBA

Marco Fireman (de camisa azul) se reuniu com funcionários e gestores da CBTU/JP e conheceu as instalações da Estação Varadouro 

Para dúvidas ou informa-
ções em geral, o telefone da 
CBTU/JP é 3241-4240 – ra-
mais 216 ou 217. Telefone 
das estações: 3228-4399 
(Cabedelo); 3229-1682 
(Santa Rita); 3224-9756 
(Mandacaru). 

Saiba mais
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Candidatos podem se inscrever 
no Sisu a partir de segunda-feira
São 15.379 vagas para 
a Paraíba, em quatro 
instituições de ensino 

Para o primeiro semes-
tre de 2016, o Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) vai 
oferecer 228 mil vagas em 
131 universidades públicas 
do Brasil. Desse total, estão 
destinadas 15.379 vagas 
para o Estado da Paraíba, 
distribuídas entre suas qua-
tro instituições de Ensino 
Superior. Os candidatos po-
derão se inscrever a partir 
de segunda-feira (11), até as 
23h59 do dia 14 de janeiro, 
pelo site sisu.mec.gov.br  .

As vagas para 2016.1 
estão distribuídas da se-
guinte forma: 7.700 vagas 
para a Universidade Fede-
ral da Paraíba; 3.135 vagas 
para a Universidade Federal 
de Campina Grande; 3.244 
vagas para a Universidade 
Estadual da Paraíba; e 1.300 

vagas para o Instituto Fede-
ral da Paraíba.

No IFPB, o número de 
vagas aumentou devido a 
criação de dois novos cur-
sos na instituição, sendo eles 
Engenharia da Computação, 
no Campus Campina Gran-
de, e Ciências Biológicas, 
em Cabedelo. Outros cursos 
ofertados entre as quatro 
instituições são Medicina 
Veterinária, Educação Física, 
Química, Agroecologia, Tec-
nologia em Alimentos, Auto-
mação Industrial, Constru-
ção de Edifícios, Design de 
Interiores, Geoprocessamen-
to, Negócios Imobiliários, Re-
des de Computadores, entre 
outros.

Como funciona
O candidato pode se ins-

crever no processo seletivo 
do Sisu em até duas opções 
de vaga e deve especificá-las, 
em ordem de preferência, 
em instituição de Ensino Su-
perior participante, local de 
oferta, curso e turno. O siste-

ma indicará as notas de corte 
para cada curso ao estudan-
te, que vai poder alterar as 
opções de curso de acordo 
com a nota.

Ele também terá de in-
dicar se pretende concorrer 
a vagas reservadas pela Lei 
nº 12.711, de 29 de agosto 
de 2012, a Lei de Cotas; as 
vagas destinadas às demais 
políticas de ações afirmati-
vas eventualmente adotadas 
pela instituição ou a vagas 
destinadas à ampla concor-
rência.

Cronograma
Após realizar a inscri-

ção, o candidato deverá fi-
car atento para o resultado 
da chamada única, que será 
divulgado em 18 de janeiro. 
Os candidatos selecionados 
farão a matrícula nos dias 
22, 25 e 26 de janeiro. Os não 
selecionados terão a opção 
de manifestar interesse em 
participar da lista de espera, 
entre os dias 18 e 29 do mes-
mo mês.

Após tanta espera e 
ansiedade, os candida-
tos do Enem 2015 po-
derão acessar suas no-
tas a partir de amanhã, 
pelo site do Instituto 
Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (enem.
inep.gov.br/). Além da 
seleção para vagas em 
instituições públicas, 
por meio do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), 
o estudante de bai-
xa renda pode tentar 
uma vaga na Educação 
Superior por meio do 
Programa Universida-
de para Todos (ProUni), 
que oferece bolsas de 
estudos em instituições 
particulares de Educa-
ção Superior.

Com o resultado, 
também é possível rece-
ber o benefício do Fun-
do de Financiamento 
Estudantil (Fies). Além 
de participar do Progra-
ma Ciência sem Frontei-
ras e ingressar em vagas 
gratuitas dos cursos téc-
nicos oferecidos pelo 
Sistema de Seleção Uni-
ficada da Educação Pro-
fissional e Tecnológica 
(Sisutec). Para pessoas 
maiores de 18 anos, o 
Enem pode ser usado 
ainda como certificação 
do Ensino Médio.

Recentemente, al-
gumas faculdades de 
Portugal adotaram o 
exame como requisito 
para selecionar estu-
dantes brasileiros.

Seleção em Portugal
A seleção de estu-

dantes de outros paí-
ses para as instituições 
de Ensino Superior de 
Portugal terá início em 
janeiro de 2016. Para 
o mesmo período, está 
prevista a divulgação 
dos resultados do Enem 
de 2015. Hoje, 11 delas 
adotam o Enem como 
critério de seleção de 
brasileiros. 

Desde 2014, as 
universidades portu-
guesas de Coimbra e 
Algarve têm acordo 
firmado com o Inep. 
Em 2015, os Institutos 
Politécnicos de Porta-
legre (IPP), do Porto 
(IPP), de Leiria (IPL) de 
Beja (IPBeja) e de Bar-
celos (IPCA) também 
assinaram convênios 
com o instituto.

Os participantes do 
Enem interessados em 
estudar fora do Brasil 
podem consultar pela 
internet, nas páginas 
das 11 instituições por-
tuguesas, mais detalhes 
dos respectivos proces-
sos seletivos. Somente 
no Instituto Politécnico 
de Coimbra, o objetivo 
é ter, em breve, até 1,5 
mil estudantes brasilei-
ros matriculados.

Redação
Decisão judicial que 

garante a divulgação 
do espelho da redação 
do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
junto com as notas das 
provas ainda não valerá 
para a edição de 2015, 
segundo a assessoria de 
imprensa do Tribunal 

Regional Federal da 4ª 
Região (TRF4). Isso por-
que o processo não foi 
concluído e ainda cabe 
recurso. As notas do 
exame, feito em outu-
bro do ano passado, se-
rão divulgadas amanhã 
e de acordo com o Inep, 
o espelho somente será 
disponibilizado poste-
riormente. A decisão do 
tribunal foi divulgada 
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 di-
vulgação da nota indivi-
dual de cada candidato. 
Notificado, o instituto 
tem até 15 de feverei-
ro deste ano para se 
manifestar, prazo que 
já extrapola a data da 
divulgação da nota das 
provas e, portanto, não 
obriga a entrega do es-
pelho da redação ao es-
tudante.

Pelas regras atuais, 
o Inep divulga no co-
meço do ano as notas 
obtidas pelos partici-
pantes no Enem. Meses 
depois, divulga – ape-
nas para fins pedagó-
gicos – o espelho da 
redação, que detalha 
a correção dos textos. 
Todos os anos, há estu-
dantes que discordam 
da correção. Atualmen-
te, eles ainda não po-
dem recorrer ao Inep 
pedindo uma revisão 
das notas.

Notas do Enem são divulgadas amanhã

A Secretaria de Saúde de Cabe-
delo (Sescab), por meio da Vigilância 
Ambiental, deu início esta semana 
às primeiras Ações Emergenciais de 
Combate ao mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, febre chikun-
gunya  e zika vírus. Em parceria com 
a Secretaria de Estado da Saúde (SES) 
e uma equipe de 15 soldados do Exér-
cito Brasileiro, os Agentes Comunitá-
rios de Endemias (ACE) do município 
intensificarão o trabalho de visitação 
domiciliar. 

Até o fim do mês, a força-tare-
fa deve visitar 34 mil casas, buscan-
do focos do mosquito e orientando 
os moradores sobre como prevenir o 
surgimento do Aedes. 

“Apesar de Cabedelo apresentar 
índices de infestação dentro dos pa-
râmetros mínimos preconizados pelo 
Ministério da Saúde (MS), decorrente 
do trabalho realizado ao longo dos úl-
timos dois anos, não podemos relaxar. 
Trata-se de uma luta de todos contra 

essas doenças. Portanto, na manhã de 
hoje, em reunião com técnicos e re-
presentantes da SES, disponibilizamos 
todo nosso efetivo técnico à disposi-
ção da força-tarefa, com equipamen-
tos, motos e viaturas”, comentou Jai-
ro Gama, secretário da Saúde.

“Essa busca ativa por focos do 
Aedes aegypti neste período do ano 
tem grande importância por encon-
trar um maior número de residências 
abertas, principalmente aquelas típi-
cas de veraneio. Tanto que as ações 
começaram priorizando a área litorâ-
nea próxima ao mar”, destacou Ro-
drigo Guimarães, diretor da Vigilân-
cia em Saúde.

Ainda segundo Rodrigo, outras 
estratégias estão sendo pensadas, 
integrando mais secretarias de go-
verno do município, como mutirões 
de limpeza e combate aos focos do 
mosquito, campanhas educativas e 
monitoramento dos casos suspeitos 
notificados.

Os Hospitais Arlinda Marques 
e Clementino Fraga deram con-
tinuidade às ações de combate e 
prevenção à dengue, chikungun-
ya e zika realizando, durante toda 
a manhã de ontem, mais um Dia 
da Faxina, em cumprimento às 
determinações do Governo do Es-
tado. Além de procurar focos do 
mosquito Aedes aegypti, foi dis-
tribuído material educativo.

No Complexo de Pediatria 
Arlinda Marques, funcionários 
dos setores de manutenção, hi-
gienização e enfermagem, sob a 
coordenação do diretor-geral da 
unidade de saúde, Bruno Leandro 
de Souza, distribuíram material 
educativo com os familiares dos 
pacientes e funcionários como 
também passaram informações 
sobre as formas de prevenção e 
combate ao Aedes aegypti. Tam-
bém foi feito um trabalho para 
localizar e destruir possíveis locais 
que possam se tornar criadouros 
do mosquito. 

“Esse é um trabalho que esta-
mos fazendo de forma permanen-
te e com isso dando a nossa par-
cela de contribuição para ajudar 

a combater as doenças causadas 
pelo Aedes aegypti, mas é preciso 
que a população também faça a 
sua parte, cuidando da sua casa e 
da sua rua e assim evitar a repro-
dução e propagação do mosqui-
to”, afirmou Bruno Leandro de 
Souza.

De acordo com a diretora-ge-
ral do Clementino Fraga, Adriana 
Teixeira, foram  distribuídos mate-
riais educativo e informativo com a 
realização do Mutirão de Limpeza. 
Outra ação foi a realização de pa-
lestras para os colaboradores com 
objetivo de orientar e informar as 
formas de prevenção das doenças 
e intensificar a eliminação dos cria-
douros do mosquito Aedes aegypti 
no hospital e no seu entorno.

“Esperamos que os colabora-
dores do hospital coloquem em 
prática essas ações de prevenção 
em seus domicílios e na sua co-
munidade, uma vez que as ações 
de eliminação dos criadouros têm  
importância muito grande para 
evitar a proliferação do mosqui-
to Aedes aegypti, transmissor da 
dengue, chikungunya e zika ví-
rus”, disse Francisco Morais.

Exército reforça combate ao 
Aedes aegypti em Cabedelo

Arlinda Marques e Clementino 
Fraga realizam Dia da Faxina

AÇÕES EMERGENCIAIS

CONTRA O MOSQUITO

Força-tarefa deve visitar 34 mil casas até o fim do mês em busca de focos do mosquito

Janielle Ventura
Especial para A União

Foto: Secom Cabedelo

Saiba mais

As vagas do Sisu atendem todo território nacional, o que significa que as escolhas do participante não se res-
tringem apenas ao seu Estado de origem. Sendo assim, ele poderá buscar vagas de estudos em todo o País, nas 
instituições de Ensino Superior que utilizam o Sisu como uma das maneiras de selecionar seus novos alunos.

FiquE AtEnto
Durante o período de inscrições, os participantes devem acompanhar se a nota obtida no 
Enem esta dentro da nota de corte do curso desejado. A nota de corte é a menor média 
exigida para estar dentro do número de vagas oferecidas. Caso não esteja, durante o período 
de inscrições é possível alterar as opções de curso, sendo válida a última alteração realizada 
pelo participante.
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IFPB inscreve para  
especialização

O IFPB está com inscrições 
abertas para dois cursos de Es-
pecialização gratuitos. A Pós-gra-
duação Lato Sensu em Gestão de 
Recursos Ambientais no Semiárido 
é ofertada no Campus Picuí. São 30 
vagas, sendo três reservadas para 
pessoas com deficiência e três para 
servidores do IFPB. As inscrições 
terminam em 22 de janeiro.  O pro-
cesso de seleção se dará através de 
prova escrita no dia 24 de fevereiro 
e análise de produtividade. O curso 
de Pós-Graduação em Higiene Ocu-
pacional, na modalidade Lato Sensu, 
é ofertado no Campus Patos. São 
oferecidas 40 vagas. As inscrições 
vão até 25 deste mês e protocola-
das no Campus Patos. O processo de 
seleção se dará através de entrevis-
ta e análise curricular.

Cursos gratuitos em 
Campina Grande

A Faculdade Maurício de 
Nassau em Campina Grande abriu 
inscrições para 55 cursos gratuitos 
do Projeto Capacita. As atividades 
começaram ontem e serão desenvol-
vidas durante todo o mês, de acordo 
com a programação de cada módulo. 
O Capacita tem o objetivo de promo-
ver capacitação à população de Cam-
pina Grande e cidades circunvizinhas. 
A comunidade terá oportunidade de 
aprofundar conhecimentos e desen-
volver habilidades ligadas aos seus 
respectivos campos de atuação no 
mercado. Os cursos acontecerão 
no prédio da Faculdade Maurício de 
Nassau, Campina Grande, unidade 
Estação Velha, localizada na Rua An-
tônio Carvalho de Souza, 295. As ins-
crições podem ser realizadas durante 
este mês - observando a data que 
acontecerá cada atividade-, no site 
da Faculdade Maurício de Nassau. 

Acusados de tráfico 
são detidos em Sapé

Dois adolescentes foram 
apreendidos em flagrante, na terça-
feira (5), suspeitos de atuarem no 
tráfico de drogas da comunidade 
Vargem do Rato, na cidade de Sapé. 
Com a dupla, os policiais da 3ª Com-
panhia do 7º Batalhão apreenderam 
271 pedras de crack prontas para 
a venda, um tablete de maconha e 
dinheiro trocado. De acordo com o 
capitão Melquisedec Lima, a PM che-
gou até o local em que eles estavam, 
onde funcionava um ponto de venda 
de drogas, depois que recebeu a 
informação de que um jovem tinha 
sido baleado na localidade. Outro 
adolescente foi apreendido durante 
incursão realizada pelos policiais na 
comunidade. O terceiro suspeito, 
que é maior de idade e já foi identifi-
cado, fugiu levando a arma que cau-
sou o ferimento no primeiro jovem 
detido. Os adolescentes apreendi-
dos na ação têm 14 e 15 anos. 

Previsão do tempo 
para a Paraíba

A Aesa prevê nebulosida-
de variável com possibilidade de 
chuvas em áreas isoladas para o 
Litoral, Agreste e Brejo do Estado 
nesta quinta-feira. Há também 
previsão de chuvas para as demais 
regiões. A temperatura máxima na 
faixa litorânea deve ficar em torno 
dos 30ºC e a mínima, dos 24ºC. No 
Brejo, máxima de 29º C e mínima de 
20ºC, e no Agreste, máxima de 30ºC 
e mínima de 22ºC. Para o Sertão, a 
Aesa prevê temperatura máxima de 
34ºC e mínima de 23ºC. As mesmas 
temperaturas são válidas para o 
Alto Sertão. Na região do Cariri-
Curimataú, previsão de máxima em 
torno dos 31ºC e mínima de 21ºC.

PM prende suspeitos de aplicar 
golpes em aposentados no Sertão
As ações da Polícia Militar 
foram desencadeadas em 
várias cidades do interior

A Polícia Militar desar-
ticulou, na terça-feira (5), no 
município de Marizópolis, 
uma quadrilha suspeita de 
aplicar golpes em aposen-
tados e clonar o cartão das 
vítimas, em várias cidades 
do Sertão. Maxwel Campos 
Santos, Adriana Campos 
do Nascimento e Jercivam 
Siqueira de Sousa se ofere-
ciam para ajudar as vítimas 
nas operações bancárias, nos 
caixas eletrônicos da região e 
praticavam os crimes.

De acordo com o major 
Jurandy Pereira, comandante 
do 14º Batalhão, a quadrilha 
vinha atuando há mais de 
dois meses nas cidades do 
Sertão. “Eles ofereciam esse 
auxílio para sacar o dinheiro 
dos aposentados, zeravam 
a conta das vítimas e elas 
só percebiam quando tenta-
vam sacar o dinheiro. Nessa 
terça-feira, uma das vítimas 
da cidade de Marizópolis re-
conheceu os integrantes da 
quadrilha e avisou aos po-
liciais, que montaram uma 
campana no banco onde eles 
estavam agindo no municí-
pio, mas os suspeitos perce-

Celulares, cartões de várias bandeiras, R$ 4 mil em dinheiro e até máquina de leitura de cartão de crédito foram apreendidos

beram e conseguiram fugir 
em direção a Cajazeiras, sen-
do interceptados na fuga pe-
los policiais do 6º Batalhão”.

Dentro do carro em que 
os suspeitos estavam foram 
encontrados R$ 4 mil em di-

nheiro dos golpes que eles 
já haviam aplicado nessa 
terça-feira, 17 cartões de 
banco e uma máquina de 
leitura de cartão de crédito. 

A PM ainda localizou no 
hotel onde os suspeitos esta-

vam hospedados, na cidade 
de Pombal, mais 21 cartões 
de créditos e poupança em 
nome de pessoas diferentes, 
talões de cheques e moedas 
de outros países. No local, 
foi conduzida uma mulher - 

que teria envolvimento com 
o grupo - para a delegacia de 
Pombal.  

Os outros três suspei-
tos foram levados para a 
Delegacia da Polícia Civil, 
em Cajazeiras.

Receita Estadual 
e Detran alertam 
sobre fraude nos 
boletos do IPVA

A Secretaria de Estado 
da Receita (SER) e o Depar-
tamento Estadual de Trân-
sito da Paraíba (Detran-PB) 
fazem alerta aos contribuin-
tes paraibanos sobre os fal-
sos boletos de pagamento 
do IPVA (Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Au-
tomotores) que estão sendo 
denunciados em várias uni-
dades da federação do País.

A Receita Estadual e o 
Detran-PB comunicam que 
os boletos de pagamento 
para os contribuintes pa-
raibanos, referente ao IPVA 
2016, somente deverão 
chegar nas residências dos 
proprietários após o dia 15 
de janeiro. Os proprietários 
dos veículos com as placas 
terminadas nos números 1 
e 2 serão os prioritários na 
programação de entrega dos 
boletos. A data limite de pa-
gamento do tributo dessas 
duas placas será o dia 29 de 
janeiro.

Caso os proprietários 
de veículos recebam algum 
boleto físico ou mensagem 
eletrônica sobre débitos ou 
boleto do IPVA, devem  con-
sultar e confirmar direta-
mente no site do Detran-PB 
a situação de seu veículo, a 
partir do número do Rena-
vam (Registro Nacional de 
Veículos Automotores) e do 
número da placa.

O proprietário também 
já pode imprimir, antecipa-
damente, o boleto do IPVA 
2016 pela internet. O portal 
do Detran-PB já disponibi-
lizou o boleto em seu portal 
no link http://www.detran.
pb.gov.br/index.php/ipva.
html. Para acessar, basta in-
formar os números comple-
tos da placa do veículo e do 
Renavam.

IPC realiza mais de 9 mil atendimentos
Ao todo 9.140 agenda-

mentos pela internet para 
emissão de documento de 
identidade (RG) foram rea-
lizados desde o dia 21 de 
dezembro do ano passado 
para atendimento nas cida-
des de João Pessoa e Campi-
na Grande, no mês de janei-
ro. O serviço do Instituto de 
Polícia Científica (IPC) está 
disponível na página do Go-
verno do Estado (www.pa-
raiba.pb.gov.br), por meio 
do ícone ‘Agendamento RG’, 
no canto direito da tela. O 
cidadão interessado deve 
preencher o formulário 
com dados pessoais e in-
formar a Casa da Cidadania 
onde quer ser atendido, as-
sim como hora e local. Em 
outras cidades do Estado, 
basta se dirigir diretamen-
te às Casas da Cidadania ou 
postos de identificação mu-
nicipais para solicitar a ex-
pedição do documento, cuja 
emissão da 1ª via é gratuita.

De acordo com o geren-

te de Identificação Civil e 
Criminal do IPC, perito Mar-
cos Lacet, o agendamento 
pela internet proporciona 
mais agilidade no atendi-
mento à população, com a 
ampliação no número de 
emissão do documento. 
“Com o novo processo de 
agendamento eletrônico, a 
meta é atender 240 pessoas 
por dia nas quatro Casas da 
Cidadania de João Pessoa e 
100 na Casa da Cidadania 
de Campina Grande. 

O processo mais mo-
derno acaba com os agen-
damentos presenciais e por 
telefone e assim também 
termina com um problema 
que dificultava o atendi-
mento. Isso acontecia por-
que geralmente as pessoas 
procuravam uma Casa da 
Cidadania e depois tenta-
vam o mesmo serviço nas 
outras Casas. Porém, quan-
do eram atendidas em uma 
das unidades da Secretaria 
de Desenvolvimento Huma-

no não desmarcavam nas 
demais, continuando na 
fila de espera e ocupando a 
vaga de outra pessoa. Com o 
agendamento pela internet, 
isso não vai mais aconte-
cer”, destacou.

Ele ainda ressaltou que 
no caso de 2ª via de RG há 
um valor a ser pago, com a 
geração de boleto que pode 
acontecer pela internet ou 
mesmo na data e local do 
atendimento. “O atendi-
mento a idosos pode ser 
feito de maneira diferencia-
da na sede do IPC, no bairro 
do Cristo Redentor, em João 
Pessoa”, lembrou o gerente.

Como agendar
Para ter acesso ao agen-

damento eletrônico é neces-
sário acessar www.paraiba.
gov.pb.br e clicar no ícone 
que fica do lado direito da 
página, identificado com 
‘Agendamento RG’. Lá vão 
estar as opções: solicitar 
agendamento, acompanhar 

agendamento e cancelamen-
to de agendamento. 

É necessário colocar 
os dados pessoais, número 
do CPF, nome completo, te-
lefone, e-mail e informar o 
órgão pelo qual deseja ser 
atendido; o serviço, que é o 
RG; e o local de atendimen-
to, que são as Casas da Cida-
dania de João Pessoa e Cam-
pina Grande. O sistema vai 
informar as datas e os horá-
rios disponíveis para o aten-
dimento, os documentos 
necessários para a emissão 
da primeira ou segunda via 
da Carteira de Identidade e 
emitir a guia de pagamen-
to. O cidadão também pode 
acompanhar o processo de 
agendamento ou cancelar, 
se não puder comparecer ao 
local no dia marcado. 

O procedimento pode 
ser feito em qualquer com-
putador e para quem não 
tem internet o IPC disponi-
bilizou computadores nas 
Casas da Cidadania.

DOCUMeNTOS AGeNDADOS PeLA INTeRNeT

147 adolescentes são apreendidos em JP
A Polícia Civil da Pa-

raíba, por meio de uma 
força-tarefa desenvolvida 
pela Delegacia da Infância 
e Juventude (DIJ) da Capi-
tal, cumpriu nos últimos 
seis meses do ano passado 
147 mandados de busca e 
apreensão de adolescentes. 
A unidade especializada é 
responsável pela apuração 
de crimes cujos autores 
estejam na faixa etária en-
tre 12 e 18 anos. Durante 
todo o ano passado, foram 
instaurados 928 procedi-
mentos na delegacia, que 
em 2015 ganhou mais uma 
equipe formada por delega-

do, agentes de investigação 
e escrivães para a realiza-
ção do trabalho. 

De acordo com o titu-
lar da especializada, Gus-
tavo Carletto, a delegacia, 
ao divulgar esse número de 
apreensões, demonstra seu 
compromisso com a adoção 
legal das medidas socioe-
ducativas. “Esses mandados 
de busca e apreensão são 
usados como instrumento 
da Justiça, de forma que le-
vam os jovens a ficarem em 
locais apropriados ou então 
a retornarem ao convívio da 
família. A ideia é que tudo 
seja conduzido com caráter 

educativo”, disse o delega-
do. 

Os jovens apreendidos 
cometeram diferentes infra-
ções que se encaixam nos 
mais diversos tipos penais, 
a exemplo de homicídios, 
latrocínios e ainda do tráfi-
co de entorpecentes. Segun-
do Gustavo Carletto, muitos 
desses mandados foram 
cumpridos após a análise 
das informações repassadas 
pela população via o núme-
ro 197 - o Disque Denúncia 
da Secretaria da Segurança e 
Defesa Social (Seds). 

Para a titular da 1ª De-
legacia Seccional da Polícia 

Civil, que abrange a Zona 
Norte de João Pessoa, de-
legada Emília Ferraz, o tra-
balho desenvolvido pela 
especializada é responsá-
vel, equilibrado e sempre 
pautado pela lei. “Por se 
tratar de adolescentes, é 
importante ressaltar que 
toda e qualquer medida tem 
o propósito educativo, seja 
ele voltando para casa, para 
o seio familiar, seja o enca-
minhamento para abrigos. 
Temos o cuidado de garan-
tir o direito desses jovens, 
dando a oportunidade de se 
afastarem da criminalida-
de”, finalizou Emília Ferraz.

DeLeGACIA DA INFÂNCIA e JUVeNTUDe

FOTO: Secom-PB
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Coreia do Norte realiza 
teste nuclear com 
bomba de hidrogênio
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EM DEFESA DA PARAÍBA

Ricardo nega rompimento com Dilma
Governador ressaltou 
que continuará cobrando 
regularidade no serviço

Diante a crise de abas-
tecimento de combustível 
na Paraíba e o possível rom-
pimento do governador Ri-
cardo Coutinho (PSB) ao go-
verno da presidente Dilma 
Rousseff (PT), em entrevista 
ao programa Rádio Verda-
de, na Arapuan FM, na tarde 
dessa quarta-feira, 6, ele ad-
mitiu que mesmo apoiando 
o governo não é submisso 
e continuará procurando 
aquilo que é melhor para o 
Estado.

De acordo com Ricardo, 

mesmo apoiando o Governo 
Federal, vai continuar a co-
brar que o abastecimento de 
combustível na Paraíba seja 
regularizado, e destacou 
que não deixará de apoiar o 
governo Dilma, assim como 
foi especulado.

“Não vou romper com 
Dilma, até porque seria ir-
responsável culpá-la por 
algo que ela não sabia. Não 
sou criança para agir dessa 
forma. Tenho certeza que 
o consenso deva prevale-
cer. Não sou submisso a 
ninguém e só me ajoelho a 
quem seja maior que todos 
nós, nosso Senhor. Preciso 
defender os interesses do 
meu Estado acima de qual-
quer coisa”, disse.

Ricardo explicou que, 

por causa da crise, o ar-
recadamento do Estado é 
prejudicado, atingindo dire-
tamente a população parai-
bana. Ele também aconse-
lhou que se a Petrobras não 
consegue suprir a necessi-
dade do País, que “abra mão 
do monopólio” para que ou-
tras empresas possam dis-
tribuir aos locais onde não 
consegue repor.

“Se a Petrobras não tem 
capacidade, então abra o 
monopólio. O combustível 
precisa chegar em Cabede-
lo. O Governo Federal terá 
bom senso para enquadrar a 
Petrobras, porque a empre-
sa precisa atender o povo. 
Acredito que vamos superar 
isso de uma forma positiva”, 
comentou.

Ricardo Coutinho desmentiu especulação que iria romper com governo da presidente Dilma

Foto: Secom-PB

Do portal ParaibaJa 

O secretário de Estado 
da Comunicação Institucio-
nal, Luís Tôrres, confirmou 
que o Governo da Paraíba 
pode judicializar o proble-
ma do desabastecimento 
de combustíveis na Paraíba 
para garantir a normalida-
de, caso não seja cumprida 
a continuidade das opera-
ções, corforme foi prometi-
do ontem, no Rio de Janeiro, 
em reunião entre represen-
tantes do Governo Estadual 
e da estatal. 

O Programa de Proteção 
e Defesa do Consumidor do 
Ministério Público da Paraí-
ba (MP-Procon) decidiu nes-
sa terça-feira, 5, instaurar 
inquérito civil público (ICP) 
para apurar as responsabili-
dades pelo desabastecimen-
to de combustíveis (gasolina 

e etanol) registrado desde a 
semana do Natal na Grande 
João Pessoa.

“Vamos apurar e al-
cançar os culpados, pois 
sonegar combustíveis para 
a população é crime. Tam-
bém vamos verificar se está 
havendo improbidade ad-
ministrativa e viabilizar a 
cobrança de multa por da-
nos morais e coletivos à po-
pulação paraibana”, disse o 
diretor-geral do MP-Procon, 
promotor de Justiça  Glau-
berto Bezerra.

O diretor-geral do MP-
-Procon também anunciou 
que todas as 16 distribui-
doras de combustíveis ins-
taladas na Paraíba serão 
ouvidas até amanhã. “O 
desabastecimento de com-
bustíveis afeta a economia 

do Estado, afeta a saúde da 
população, a segurança de 
alimentos, a segurança hu-
mana, a segurança cidadã”, 
completou Glauberto Be-
zerra.

“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 das Petrobras, se é um 
boicote contra a Paraíba, 
ou movimentação para se 
ganhar em cima da crise”, 
disse o procurador-geral do 
Ministério Público da Paraí-
ba, Bertrand Asfora, ressal-
tando: “Esse problema não 
é só uma questão jurídica. É 
uma questão de defender os 
direitos dos paraibanos”.

Abastecimento pode parar na Justiça

O ministro das Comu-
nicações, André Figueiredo, 
disse ontem que as primei-
ras migrações de emissoras 
de rádio AM (modulação em 
amplitude) para FM (fre-
quência modulada) devem 
ocorrer até abril deste ano.

Atualmente, 1.781 emis-
soras estão como AM, sendo 
que 1.385 já pediram para 
mudar de faixa. Ao todo, 948 
rádios poderão fazer a mi-
gração em 2016. As demais 
emissoras terão que aguar-
dar a liberação do espaço, 
que deve acontecer com a di-
gitalização da TV no País.

“Esperamos que, no 
primeiro quadrimestre, vou 
colocar o prazo de abril, já 
tenhamos as primeiras emis-
soras com toda a documenta-
ção e o laudo técnico concluí-
do e a gente faça as primeiras 
migrações de AM/FM no 
nosso País”, disse Figueiredo, 
durante o programa Revista 
Brasil, da Rádio Nacional AM.

Ele lembrou que a mi-
gração de faixa não é obri-
gatória e que as emissoras 
de rádio AM que decidirem 
migrar para FM terão o di-
reito de transmitir simulta-
neamente no canal antigo e 

A diretoria do Senado 
Federal decidiu aproveitar 
o recesso parlamentar para 
começar uma obra cuja ne-
cessidade é antiga na Casa: a 
construção de um banheiro 
feminino no plenário. Embora 
o Congresso Nacional tenha 
55 anos, somente agora as 
senadoras terão um banheiro 
privativo para mulheres.

A obra, orçada em R$ 35, 
8 mil consiste basicamente 

em dividir e adaptar o ba-
nheiro masculino já existen-
te. Assim, as senadoras não 
precisarão mais se dirigir ao 
chamado “cafezinho”, restau-
rante anexo ao plenário, e 
deixar a sessão quando pre-
cisarem ir ao banheiro.

Atualmente, 12 sena-
doras exercem  mandato, o 
que equivale a 15% do total 
de 81 senadores. A expecta-
tiva é que o percentual suba 
nos próximos anos, uma vez 
que os partidos políticos são 
obrigados a ter 30% de can-

didatas nas eleições. Há ain-
da uma proposta de emenda 
à Constituição aprovada no 
Senado, ainda pendente de 
análise da Câmara, que prevê 
a reserva de vagas nas casas 
legislativas para as mulheres.

A primeira senadora 
eleita no Brasil foi Eunice 
Michilis, que representava o 
Amazonas. Eunice foi eleita 
em 1979 e assumiu o cargo 
após a morte do titular, con-
cluindo o mandato em 1987. 
Desde então, mais 32 mulhe-
res ocuparam o posto.

Primeiras migrações de rádios 
devem ocorrer em três meses

DE AM PARA FM Senado constrói primeiro 
banheiro feminino no plenário

Produtores rurais comemoram 
mais tempo para quitar dívidas

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

Paula Laboissière 
Da Agência Brasil

“Não é um perdão, mas 
já é um alívio”, avalia o presi-
dente da Associação dos Plan-
tadores de Cana da Paraíba 
(Asplan), Murilo Paraíso, re-
ferindo-se a edição da Medida 
Provisória 707, que permite 
ao produtor rural do Nordes-
te endividado trabalhar e se 
recuperar financeiramente 
sem ser inscrito na dívida ati-
va ao longo deste ano. A MP, 
publicada na edição do Diário 
Oficial da União, do último dia 
do ano passado, suspende a 
inscrição dos devedores até o 
dia 31 de dezembro de 2016. 

O pedido da suspensão 
foi feito pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento e acatado pela pre-
sidente Dilma Rousseff, sob o 
argumento de que o alonga-
mento do prazo  é  necessário 
por causa das sucessivas que-
das de produção provocadas 
pela falta de chuvas  na região. 
A suspensão da cobrança das 
dívidas, contudo, não repre-
senta um perdão.

Dados do Ministério da 
Agricultura atestam que a pro-
dução agrícola no Nordeste 
caiu 32% e a área plantada, foi 

reduzida em 50% em relação 
ao período anterior à seca, nos 
anos de 2009 e 2010. Ainda 
segundo o ministério, o fenô-
meno meteorológico El Niño 
fez com que a seca persistisse 
no Nordeste em 2015, com 
grandes chances de ocorrer 
novamente em 2016.

“A seca, a queda na produ-
ção, os altos preços dos insu-
mos,  aliado ao endividamento 
histórico dos produtores lo-
cais, que não conseguem com 
o pouco que ganham pagar as 
contas com juros e correção”, 
finaliza Murilo Paraíso.

na nova frequência por um 
período de até cinco anos.

“É, com certeza, um 
grande benefício para a po-
pulação. Principalmente nas 
grandes cidades, onde temos 
a interferência das grandes 
construções, vamos ter a fre-
quência modulada, ou seja, 
a FM, sendo um canal muito 
mais adequado e com quali-
dade indubitavelmente me-
lhor de transmissão de voz.”

Para fazer a alteração, 
os radiodifusores terão de 
arcar com os custos refe-
rentes à diferença entre as 

outorgas de AM e de FM. 
Além disso, será necessário 
adquirir equipamentos para 
a transmissão do novo sinal.

Os valores que cada 
emissora terá que pagar para 
fazer a mudança variam de 
R$ 8,4 mil a R$ 4,4 milhões. 
A tabela, elaborada pelo Mi-
nistério das Comunicações, 
foi feita com base em crité-
rios como índices econômi-
cos e sociais e a população 
do município em que a rádio 
está localizada, além do al-
cance. (Colaborou Sabrina 
Craide)

Ministro das Comunicações estipulou prazo até o mês de abril

Foto: Wilson Dias/Agência Brasil
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Governo não tem coelho na cartola 
para economia, diz Jaques Wagner

Peirce e a linguística 
transcendental

Os últimos anos de vida de Charles Santiago Peirce 
(nascido Charles Sanders Peirce) foram vividos na mais 
completa reclusão e anonimato, na pacata Milford no 
estado da Pensilvânia, eUA. Solitário, sofrendo de câncer, 
Peirce trabalhou até o último dia no completo anonimato 
em uma cidade de pouco mais de mil habitantes. em 19 de 
abril de 1914, falecia o maior filósofo norte-americano na 
opinião de Bertrand Russel, opinião endossada por Karl-
Otto Apel. Para custear o seu enterro, seus manuscritos 
foram vendidos à biblioteca da Universidade de Harvard, 
por não mais que quinhentos dólares. Peirce publicara, em 
vida, cerca de 12 mil páginas e deixara 80 mil inéditas. Sua 
produção abrangia um rol variado de ciências, químico 
de formação acadêmica, ele conhecia todas as ciências 
naturais de seu tempo, abrangendo também para além 
delas, história, psicologia experimental e linguística. 
Poliglota, conhecia os gregos, latinos e alemães no original, 
totalizando cerca de 12 línguas. Filho de Benjamin Peirce, 
eminente matemático e astrônomo da Universidade de 
Harvard, Charles Peirce cresceu em um lar movido pela 
curiosidade científica, seu pai foi o maior matemático 
estadunidense do sec. XIX. Peirce herdaria a paixão e o gene 
da matemática, mas sua grande paixão era a lógica que ele 
ajudou a revolucionar ao lado de Boole e Frege. 

O edifício filosófico peirceano se desenvolveu 
como uma crítica ao cartesianismo e à dúvida universal. 
Peirce defendia que a dúvida universal de Descartes era 
epistemologicamente insustentável em face das quatro 
incapacidades humanas: 1- Não temos nenhum poder 
de introspecção: todo conhecimento do mundo interno 
deriva do conhecimento que temos do mundo externo, por 
inferência hipotética; 2- Não temos poder de intuição, pois 
toda cognição pressupõe uma cognição anterior; 3- Não 
temos capacidade de pensar sem signos; 4- Não temos 
nenhuma concepção do absolutamente incognoscível. 
Assim, a dúvida universal cartesiana que põe em suspenso 
todas as nossas crenças e experiências para promover 
a sua revisão crítica é impossível, pois é a experiência 
colateral que carregamos que nos permite pensar, 
pensamento que movido pela dúvida tende a se estabilizar 
em uma crença, sedimentando um hábito como regra de 
ação, em sua cadeia indefinida de signos, no que Peirce 
chamou de semiose ilimitada, seu modelo cognitivo. 

A filosofia peirceana é formulada como uma metafísica 
de base científica, Peirce pensava o cosmos como um todo em 
contínua evolução. O princípio básico da evolução cósmica 
seria o sinequismo, onde todos os fenômenos se dão em 
continuidade, sem rupturas. Ao sinequismo se agregaria o 
tiquismo, o acaso da pluralidade dos fenômenos e por fim 
o agapismo, o fluxo para onde tende a evolução universal 
que tem na harmonia e no amor sua corrente irrefreável. 
Para Peirce matéria e consciência não são duas categorias 
opostas, estão em continuidade e progressiva evolução, 
são escalas distintas de um único e só fenômeno. As leis da 
natureza também evoluem e se atualizam com o acúmulo 
de experiência do cosmos em evolução, as leis da natureza 
não são imutáveis, só que as mudanças de hábito do cosmos 
se dão em uma escala astronômica de tempo. Inspirado em 
Kant, Peirce formulou sua filosofia como uma “linguística 
transcendental”, onde o signo e não a consciência seria a 
base da cognição. Com isso Peirce superou o psicologismo 
do mestre alemão e deslocou para a linguagem o modelo 
cognitivo. Peirce, assim como Kant, pensa as condições de 
possibilidade do conhecimento, delimitando sua cartografia 
cognitiva (ele que trabalhou no instituto geodésico dos 
EUA), mas como químico, pensou essa cartografia como uma 
tabela periódica, onde os signos seriam para o pensamento 
o que os elementos químicos seriam para a matéria, com 
suas propriedades e periodicidade os signos delimitariam 
e definiriam a lógica da ação cognitiva, a classificação dos 
signos e a sua lógica, a semiótica, correspondem a uma 
faneroquemí, a química dos construtos mentais que tem na 
linguagem suas condições  de possibilidade. 

O sábio filósofo e cientista norte-americano, a quem 
se atribui a paternidade do pragmatismo, em verdade 
ainda está por ser descoberto. Aos poucos, os estudos 
sobre seu legado revelam os fundamentos epistemológicos 
para a filosofia do sec. XXI, que migra da subjetividade 
da consciência para a intersubjetividade da linguagem. 
Que tem nos signos seu modelo do mundo. O final do 
sec. XX e a revolução da tecnologia da informação que 
cada vez mais tende para a era da cognição, tem em um 
obscuro e esquecido filósofo estadunidense seu cartógrafo 
que dialogando com dois mil e quinhentos anos de 
história da filosofia delimitou as fronteiras da nova era 
cambriana, agora do conhecimento, uma era marcada 
pela fantástica explosão dos signos, signos multimídias 
que revolucionam a olhos vistos a vida e os costumes no 
mundo interconectado dos ciberespaços.

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

Problemas relacionados 
ao setor serão resolvidos 
“passo a passo”

O ministro-chefe da 
Casa Civil, Jaques Wagner, 
disse que o governo não pre-
para um grande pacote para 
recuperar a economia neste 
ano, e que os problemas do 
setor serão resolvidos “pas-
so a passo”. Segundo ele, o 
objetivo da presidente Dilma 
Rousseff e da equipe econô-
mica é retomar a confiança 
dos empresários, dos inves-
tidores estrangeiros e dos 
trabalhadores no sentido de 
haver mais empregos.

“Não estamos mais em 
tempo de pacotes, eu acho 
que não tem nada bombás-
tico. Pelas perguntas parece 
que as pessoas estão espe-
rando qual é a grande notí-
cia, o coelho da cartola. Não 
tem coelho da cartola. A gen-
te vai continuar buscando o 
equilíbrio macroeconômico, 
o equilíbrio fiscal, abrindo 
trilhas para uma retomada 
do crescimento”, afirmou.

Wagner conversou com 
jornalistas ao sair do gabi-
nete do vice-presidente da 
República, Michel Temer. ele 
solicitou o encontro como 
uma visita de cortesia pelo 
início do ano. Segundo ele, 
não foi discutido com Temer 
nenhum assunto específico.

Na opinião do chefe da 
Casa Civil, a expectativa do 
governo para este ano é que 

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

Ministro afirma que objetivo do governo é retomar a confiança dos investidores estrangeiros

o País consiga retomar e me-
lhorar a economia, desafio 
“mais importante”, de acordo 
com ele. “Creio que politica-
mente a gente fechou melhor 
o ano, ou pelo menos do que 
muita gente imaginava. Todo 
mundo reconhece que tem 
um ambiente melhor. Agora é 
trabalhar”, disse.

Impeachment
Perguntado sobre o im-

passe no PMDB sobre a lide-
rança da bancada do partido 
na Câmara dos Deputados e 
sobre apoio de integrantes 
da legenda, que podem ser 
importantes na análise do 
processo de impeachment 
contra a presidente Dilma, 
o ministro disse que essa é 
uma questão interna do par-

tido. “Espero que as disputas 
políticas não caracterizem 
uma briga interna no PMDB. 
A gente sabe que em todos 
os partidos tem pessoas mais 
próximas, outras não tão pró-
ximas do governo. A gente vai 
trabalhar com o conceito de 
partido para que tenha nossa 
base mais consolidada, mais 
compactada”, disse.

O ministro voltou a de-
fender que a pauta do impea-
chment tenha um desdobra-
mento o mais rápido possível. 
Na opinião dele, o governo 
vai derrotar o pedido de afas-
tamento da presidente já na 
Câmara dos Deputados. “Não 
temos nenhum interesse de 
manter essa agenda. ela não 
é boa para o Brasil, joga ins-
tabilidade. Quanto mais rá-

pido [houver um desfecho], 
melhor. essa, aliás, não é 
agenda nossa. É agenda que 
está na Câmara. eu reconhe-
ço que perdeu força, mas o 
bom é que ela termine defini-
tivamente”, declarou.

Sobre o encontro des-
sa terça-feira de Dilma com 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, Wagner disse 
que também foi uma con-
versa de “começo de ano”. 
“Não teve conversa sobre 
economia. ele veio com o 
[presidente nacional do PT] 
Rui Falcão, eu e a presidente. 
Foi uma conversa de: ‘Olha, va-
mos aproveitar esse momento, 
que fechamos o ano melhor e 
portanto continuar cuidando, 
sem nenhuma ilusão sobre os 
problemas”, disse.

O ministro da Secreta-
ria de Comunicação Social 
(Secom), edinho Silva, disse 
que o Brasil precisa se de-
fender de um possível agra-
vamento da crise econômica 
internacional. “É necessário 
criar, de maneira responsá-
vel, mecanismos que possi-

bilitem ao País superar este 
período de turbulência, com 
a força da nossa economia 
interna”, afirmou o ministro, 
em artigo publicado ontem 
em seu blog pessoal.

“Além de iniciativas que 
levem à retomada do cresci-
mento econômico, é essencial 
a construção de uma agenda 
de consenso para que o Brasil 
possa tomar as medidas ne-

cessárias na busca de maior 
eficiência e competitividade 
internacional”, acrescentou.

Sem mencionar o pro-
cesso de impeachment aber-
to na Câmara dos Deputados 
contra a presidente Dilma 
Rousseff, edinho também 
defendeu o diálogo contra 
“as mesquinhas disputas po-
lítico-partidárias”.

“Se o diálogo vencer as 

mesquinhas disputas políti-
co-partidárias, se medidas 
de fortalecimento da econo-
mia forem aprovadas – repi-
to, sempre de forma respon-
sável -, o Brasil tem todas as 
condições de, em breve, reto-
mar o crescimento, a geração 
de emprego e renda, voltan-
do a ser exemplo de supera-
ção da longa crise econômica 
mundial”, concluiu edinho.

Defesa contra crise internacional
Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

Sem alarde, o vice-presiden-
te da República e presidente 
do PMDB, Michel Temer, deci-
diu processar o ex-ministro da 
Educação de Dilma Rousseff e 
o ex-governador do Ceará Cid 
Gomes por declarações feitas du-
rante convenção do PDT, no dia 
17 de outubro passado, quando 
se filiou à legenda.

Durante a cerimônia, Cid 
acusou Temer de ser “chefe da 
quadrilha de achacadores que 
assola o Brasil” e disse que o País 
não iria avançar com o PMDB no 
Palácio do Planalto.

“Muito menos o Brasil pode 
avançar se entregar a Presidência 
da República ao símbolo do que 
há de mais fisiológico e podre na 
política brasileira, que é o PMDB 

liderado por Michel Temer, che-
fe dessa quadrilha que achaca e 
assola o nosso País” , afirmou o 
ex-ministro na ocasião.

No dia 5 de novembro, Temer 
e o PMDB ingressaram com uma 
representação criminal na Jus-
tiça Federal de Brasília contra o 
ex-governador cearense acusan-
do-o de ter cometido os crimes 
de calúnia, injúria e difamação, 
informou ontem a assessoria do 
vice-presidente da República. 

Na queixa-crime, o vice pede 
que as eventuais penas sejam au-
mentadas em um terço por três 
motivos: o crime ter sido come-
tido contra funcionário público, 
em razão de suas funções; na 
presença de várias pessoas, ou 
por meio que facilite a divul-
gação do fato; e contra pessoa 
maior de 60 anos.

O Ministério Público Federal 

no Distrito Federal apresentou 
parecer em que opina pelo par-
cial recebimento da queixa-cri-
me proposta por Temer. Para o 
MP, a acusação para transformar 
Cid Gomes em réu deve ser re-
cebida apenas quanto ao crime 
de injúria, quando há uma ofen-
sa à dignidade ou ao decoro de 
alguém

A Justiça Federal do DF, con-
tudo, não discutiu ainda o méri-
to da ação. O juiz Marcus Vinícius 
Reis Bastos, da 12ª Vara Federal, 
decidiu remeter o caso para a 
Justiça Federal do Ceará por en-
tender que a Seção Judiciária de 
Brasília não é competente para 
processar e julgar o fato. Segun-
do o magistrado, o Código de 
Processo Penal prevê que a com-
petência será fixada em razão do 
lugar em que se consuma a infra-
ção - no caso, em Fortaleza.

Temer abre processo contra Cid
“CHEFE DA QUADRILHA”

Ricardo Brito
Da Agência Brasil

FOTO: Antônio Cruz/Agência Brasil
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Líder do governo na Câmara vê 
como normal corte de verba da PF
Deputado Paulo Pimenta 
diz que corte de R$ 133 mi 
está dentro da média

O líder do governo na 
Comissão Mista de Orçamen-
to (CMO), deputado Paulo Pi-
menta (PT-RS), afirmou nessa 
quarta-feira, 6, que há uma 
tentativa de criar uma “cono-
tação política” no debate so-
bre o corte de R$ 133 milhões 
no orçamento da Polícia Fe-
deral para este ano. O petis-
ta destacou que a restrição à 
verba da PF ficou dentro da 
“média” imposta a todo o ser-
viço público.

 “É uma tentativa de criar 
uma conotação política para 
um assunto que não tem”, 
afirmou ele, em entrevista à 
reportagem. “Por que razão 
só eles não teriam corte? É 
um assunto orçamentário”.

O líder do governo na 
CMO disse que, durante a dis-
cussão do orçamento da cor-
poração, representantes do 
Ministério da Justiça, ao qual 
a PF é vinculada, estiveram 
na comissão para discutir 
formas de melhorar a verba 
para a instituição em 2016. 
O próprio Pimenta afirmou 
que, após o encontro, apre-
sentou um destaque para 
recompor em R$ 20 milhões 
o corte no orçamento da ins-
tituição - com a aprovação, a 

tesourada ficou em R$ 133 
milhões, ou 3,7% do total.

Ainda assim, Paulo Pi-
menta defendeu que, se for 
necessário, o Congresso pode 
aprovar um projeto de crédi-
to suplementar para aumen-
tar o orçamento da corpora-
ção. “É natural que, durante o 
ano, na medida da necessida-
de, os créditos suplementa-
res sejam feitos, faz parte do 
dia a dia da administração”, 
disse o petista, minimizando 
a discussão.

O relator-geral do Or-
çamento de 2016, deputa-
do Ricardo Barros (PP-PR), 
já havia dito que todos os 
órgãos públicos tiveram 
cortes. “Portanto, absoluta-
mente natural, não foi tra-
tado de forma diferenciada”, 
disse. O Judiciário da União, 
contou, teve um corte mé-
dio de 5% e o Ministério 
Público da União, menor, de 
1,9%, em razão da Operação 
Lava Jato.

Barros negou qualquer 
retaliação à PF. “Eles também 
querem ficar numa zona de 
conforto e nós não estamos 
nessa. Se a gente não corta, 
é porque está com medo, se 
corta, está com medo que 
eles investiguem. Qualquer 
solução tem reclamação, 
acho que eles estão bem 
tratados dentro dos cortes 
gerais do orçamento”, disse, 
após a aprovação do orça-
mento pelo Congresso. 

Da Agência Estado

 

A Polícia Federal investiga 
pagamentos feitos pelo Grupo 
Bertin - envolvido no suposto 
esquema de financiamento ile-
gal do PT executado pelo pecu-
arista José Carlos Bumlai - para 
o ex-senador Edison Lobão 
Filho (PMDB-MA), filho do ex-
-ministro de Minas e Energia, 
peemedebista Edison Lobão. 

A força-tarefa da Opera-
ção Lava Jato apreendeu num 
dos escritórios da Bertin do-
cumento de cobrança, libe-
ração de pagamento e oito 
notas promissórias de R$ 1 
milhão cada, com vencimen-
tos entre agosto de 2014 e 
maio deste ano.

“Documentos apreendi-
dos mencionam pagamentos 
a Edison Lobão Filho, ex-se-
nador da República. Trata-se 
de análise preliminar e que 
demanda maior apuração 
acerca de indícios de possí-
veis ilicitudes”, registrou o 

delegado Filipe Hille Pace, 
da equipe da Lava Jato, em 
seu despacho de indiciamen-
to do amigo do ex-presiden-
te Lula preso desde o dia 24, 
alvo central da 21ª fase das 
operações, batizada de Pas-
se Livre - referência ao aces-
so liberado que ele tinha no 
Planalto.

No momento da prisão 
de Bumlai em Brasília, outra 
equipe da PF realizava buscas 
no escritório do Grupo Bertin, 
na Zona Sul de São Paulo. O 
objetivo principal era encon-
trar material relacionado ao 
empréstimo de R$ 12 milhões 
tomado pelo pecuarista do 
Banco Schahin, que teria sido 
usado para quitar dívidas do 
PT. O dinheiro circulou pelas 
contas do Grupo Bertin

Num dos documentos 
apreendidos nas buscas apa-
receu a Santri Participações 
Societárias S.A., registrada 
em nome de Fernando Antô-
nio Bertin e Natalino Bertin, 

como devedora notificada 
por Edison Lobão Filho. “Ob-
jeto da mora: 1ª, 2ª e 3ª par-
celas do acordo particular de 
compra e venda de ações das 
empresas Curuá Energia S/A 
e Buriti Energia S/A, firmado 
entre Notificados e Notifican-
te”, registra o documento, de 
27 de outubro de 2014 - sete 
meses após ser deflagrada a 
fase ostensiva da Lava Jato.

 A Buriti e a Curuá são 
duas pequenas centrais hi-
drelétricas (PCHs), localiza-
das em Mato Grosso e Pará, 
respectivamente.

No mesmo endereço, fo-
ram apreendidas oito notas 
promissórias do Grupo Ber-
tin para Lobão Filho, além de 
documentos das duas empre-
sas de energia do Mato Gros-
so. Três deles são de agosto, 
setembro e outubro de 2015, 
todos com valor de R$ 1 mi-
lhão. Outras cinco notas são 
mensais emitidas entre janei-
ro e maio deste ano.

Em seus últimos dias 
como líder da banca-
da do PSDB na Câmara 
dos Deputados, Carlos 
Sampaio, divulgou nota 
ontem, atacando o que 
chamou de “desmonte” 
da Polícia Federal. Sam-
paio diz que a bancada 
poderá pedir a convoca-
ção do ministro da Justi-
ça, José Eduardo Cardo-
zo, para dar explicações 
à Casa sobre o corte de 
3,7% dos recursos no 
orçamento deste ano à 
polícia encarregada das 
investigações da Opera-
ção Lava Jato. 

Dados da PF indican-
do que a situação chega 
a ser desesperadora. Se 
não liberam recursos 
nem para o pagamen-
to de contas de energia 
no Paraná, onde está 
concentrada a investi-
gação do maior caso de 
corrupção do mundo, 
imagine a situação no 
restante do País?”, ques-
tiona Sampaio na nota.

 O tucano afirma 
que o combate à cor-
rupção “é apenas mais 
uma ação de marketing 
dos governos petistas”. 
Sampaio destaca que o 
Governo Federal diz não 
temer as investigações 
em curso, mas conclui 
que o corte “não permi-
te que os investigadores 
da Lava Jato tenham 
dinheiro sequer para 
combustível dos veículos 
usados nas operações”. 

 Após uma série de 
críticas de delegados da 
Polícia Federal, o Minis-
tério da Justiça, respon-

sável pelo órgão, admitiu 
a possibilidade de recom-
por o orçamento da cate-
goria para este ano - que 
tem previsão de corte de 
R$ 133 milhões. De acor-
do com o governo, os re-
cursos para a PF poderão 
ser garantidos pela pró-
pria pasta da Justiça ou 
pelo Ministério do Plane-
jamento.

Na semana passada, 
a Associação Nacional 
dos Delegados da Polícia 
Federal (ADPF) criticou o 
corte e afirmou que a re-
dução no valor previsto 
colocaria sob risco inves-
tigações em curso. O mi-
nistro da Justiça negou 
a possibilidade de que o 
Orçamento afete as apu-
rações, mas admitiu que 
buscará uma solução 
para evitar o corte. 

Carlos Sampaio, que 
será substituído a partir 
de fevereiro por Antonio 
Imbassahy (BA), lembra 
que a PEC 412, que pre-
vê autonomia financeira 
e orçamentária da PF em 
relação ao Ministério da 
Justiça, é uma proposta 
que se arrasta há anos 
no Congresso. 

“Toda ação que for 
em favor de reforçar a 
atuação da PF e dos ór-
gãos de segurança rece-
berá o apoio do PSDB. E 
vamos pedir a convoca-
ção do ministro da Justi-
ça para explicar essa de-
núncia e detalhar como 
a falta de recursos pode 
afetar também a vigilân-
cia das nossas fronteiras, 
por exemplo”, finaliza 
Sampaio.

Convocação de Cardozo

O deputado Paulo Pimenta afirmou que o Congresso pode aprovar projeto de crédito suplementar para aumentar o orçamento da PF

Polícia Federal investiga o 
filho do ex-ministro Lobão

OPERAÇÃO LAVA JATO

Da Agência Estado

Seis empresas 
negociam acordo
de leniência 
com a CGU

Grupo Betin autorizou pagamentos

Seis empresas investiga-
das pela Operação Lava Jato 
negociam firmar acordo de 
leniência com a Controladoria-
-Geral da União (CGU). As em-
presas respondem processo 
administrativo de responsabi-
lização na CGU e manifestaram 
interesse em fazer o acordo. 
São elas: Engevix, Galvão En-
genharia, OAS, UTC, Andrade 
Gutierrez e SOG Óleo e Gás. A 
manifestação de interesse é fei-
ta durante o processo adminis-
trativo e as negociações podem 
ou não resultar no acordo.

Previstos na Lei Anticor-
rupção (Lei 12.846/2013), 
nos acordos de leniência, as 
empresas firmam o compro-
misso de colaborar com as 
investigações e, em troca, têm 
punições administrativas redu-
zidas, como a diminuição em 
até dois terços do pagamento 
de multa e permissão para as-
sinar contratos com o poder 
público. Os acordos preveem, 
por exemplo, que as empresas 
investigadas identifiquem os 
envolvidos e ressarcimento in-
tegral à administração pública 
pelos prejuízos causados. 

A Operação Lava Jato 
investiga esquema de super-
faturamento de contratos da 
Petrobras para pagamento 
de propina a agentes públi-
cos e privados.

Além das empresas envol-
vidas na Lava Jato, a holandesa 
SBM Offshore também negocia 
com a CGU, que investiga a ob-
tenção de vantagens indevidas 
pela SBM em contratos com 
a Petrobras e o pagamento de 
propina a servidores públicos.

Michélle Cannes
Da Agência Brasil 

Em outro malote anali-
sado pela PF entre o material 
aprendido nos endereços do 
Grupo Bertin, foram encon-
tradas as autorizações dada 
pelos atuais conselheiros das 
empresas Curuá e Buriti, entre 
eles dois membros da família 
Bertin, para pagamentos para 
Lobão Filho e o empresário 
Filadelfo dos Reis Dias e para 
Fernando Bertin, datados de 
julho. São liberações de julho, 
agosto, setembro e outubro, 
sempre no mesmo valor.

Filadelfo Dias - dono do 
Grupo Dias, que tem sede em 
Cuiabá (MT) e atua nos se-
tores de energia, mineração 
e saneamento - entrou em 
litígio em 2013 com o Gru-
po Bertin por uma disputa 
societária pelo comando da 
Mafe Participações, controla-
dora das duas PCHs, a Buriti 
Energia, em Mato Grosso, e a 
Curuá Energia, no Pará. Nas 
liberações, Dias receberia o 
pagamento de R$ 450 mil. 
Outros R$ 450 mil iam para 

Bertin e R$ 150 mil para o fi-
lho do ex-ministro.

O ex-senador Lobão Fi-
lho não foi localizado para 
comentar as investigações. O 
Grupo Dias informou que se 
pronunciaria, mas isso não 
ocorreu até o fechamento 
desta reportagem.

O criminalista Rober-
to Podval, que representa o 
Grupo Bertin, informou que 
“existiu de fato” uma socieda-
de com o ex-senador em uma 
Pequena Central Hidrelétrica. 

FOTO: Valter Campanato/Agência Brasil
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Coreia do Norte desafia países
ao testar bomba de hidrogênio
A decisão norte-coreana 
é uma ameaça à política 
externa dos EUA

Seul - A Coreia do Norte 
anunciou ontem que reali-
zou, com sucesso, seu pri-
meiro teste com uma forma 
mais poderosa de bomba 
nuclear, aumentando os de-
safios da política externa dos 
EUA e destacando os limites 
da capacidade da China de 
manter seu instável aliado 
sob controle.

A TV estatal norte-co-
reana noticiou que cientistas 
do país conduziram a deto-
nação bem-sucedida de uma 
bomba de hidrogênio por 
volta das 10h dessa quar-
ta-feira, pelo horário local 
(23h30 de terça-feira, no ho-
rário de Brasília).

O Serviço Geológico dos 
Estados Unidos (USGS, na 
sigla em inglês) havia divul-
gado que um terremoto de 
magnitude 5,1 ocorreu por 
volta desse horário nas pro-
ximidades do local do teste 
nuclear, no Nordeste da Co-
reia do Norte.

Especialistas dizem que 
ainda é incerto se os nor-
te-coreanos desenvolveram 
a capacidade de construir 
uma bomba de hidrogênio. A 

magnitude da última explo-
são foi a mesma de um tes-
te com uma bomba atômica 
realizado em 2013.

Autoridades nos EUA di-
zem que estão trabalhando 
para confirmar a alegação da 
Coreia do Norte. No passa-
do, Washington questionou 
anúncios de avanços tecno-
lógicos feitos pelos norte-co-
reanos.

Por outro lado, o Pentá-
gono afirmou no ano passado 
ter descoberto que Pyongya-
ng está perto ou já é capaz de 
miniaturizar ogivas nuclea-
res que podem ser acopladas 
a mísseis e lançadas em qual-
quer parte do mundo.

A Coreia do Norte já 
realizou três detonações de 
bombas atômicas, a última 
delas em 2013. Bombas de 
hidrogênio são mais podero-
sas e utilizam fusão nuclear 
para disparar uma reação em 
cadeira fora de controle.

“A força dessa explo-
são não parece ser grande o 
suficiente para se tratar de 
uma clássica bomba de hi-
drogênio”, comentou Jeffrey 
Lewis, diretor do Programa 
de Não Proliferação do Su-
deste Asiático do Centro Ja-
mes Martin para Estudos de 
Não Proliferação

 Após o teste de hoje, em 
comunicado divulgado pela 
mídia estatal, a Coreia do Nor-

Da Agência Estado

O anúncio feito pela TV estatal norte-coreana sobre o teste da bomba de hidrogênio despertou a atenção de cidadãos do mundo 

te declarou que seus cientistas 
haviam medido “o poder de 
uma pequena bomba H”.

A Coreia do Sul classifi-
cou o teste como uma violação 
das resoluções do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas 
(ONU), que proíbem o desen-

volvimento de armas nuclea-
res pela Coreia do Norte.

Segundo o vice-chefe do 
escritório presidencial de se-
gurança nacional da Coreia do 
Seul, Cho Tae-yong, Seul “con-
dena veementemente o quar-
to teste nuclear” realizado por 

Pyongyang e deverá trabalhar 
com os EUA e outras nações 
para estudar as medidas apro-
priadas, que podem incluir 
novas sanções da ONU contra 
a Coreia do Norte.

No caso da China, esse 
último teste irá dificultar as 

relações com Pyongyang e 
a pressão internacional irá 
crescer para que Pequim 
participe mais de esforços 
para controlar a situação, de 
acordo com um especialista 
da Universidade de Fudan, 
em Xangai.

O Reino Unido, a Fran-
ça, a China, o Japão e a Aus-
trália condenaram a ação da 
Coreia do Norte de ter reali-
zado, com sucesso, seu pri-
meiro teste com bomba de 
hidrogênio, uma forma mais 
poderosa de bomba nuclear, 
dizendo que o movimento 
sublinha a “ameaça real” que 
a Coreia do Norte representa 
para a segurança regional e 
internacional.

 “Se um dispositivo nu-
clear foi detonado pela Co-
reia do Norte, isto é uma gra-
ve violação das resoluções 
do Conselho de Segurança 
da ONU e uma provocação 
que eu condeno”, disse o mi-
nistro de Relações Exterio-
res do Reino Unido, Philip 
Hammond.

 “Nós estamos traba-
lhando com outros membros 
do Conselho de Segurança 
da ONU para garantir que a 
comunidade internacional 
responda com urgência e de 
forma decisiva esta ação da 

Coreia do Norte”, acrescen-
tou Hammond.

 A TV estatal norte-
-coreana noticiou que cien-
tistas do país conduziram 
a detonação bem-sucedida 
de uma bomba de hidrogê-
nio por volta das 10h dessa 
quarta-feira, pelo horário lo-
cal (23h30 de terça-feira, no 
horário de Brasília).

 O Serviço Geológico dos 
Estados Unidos (USGS, na 
sigla em inglês) havia divul-
gado que um terremoto de 
magnitude 5,1 ocorreu por 
volta desse horário nas pro-
ximidades do local do teste 
nuclear, no Nordeste da Co-
reia do Norte.

 A França, por sua vez, 
também pediu forte reação 
da comunidade internacio-
nal. “A França condena esta 
violação inaceitável das re-
soluções do Conselho de 
Segurança da ONU e apela a 
uma forte reação da comuni-
dade internacional”, afirmou 
o escritório do presidente 

francês, François Hollande.
Já a China, o principal 

aliado da Coreia do Norte, 
disse que se opõe firme-
mente ao teste da bomba 
de hidrogênio e pediu para 
a Coreia do Norte não rea-
lizar atos que possam agra-
var as tensões na Penínsu-
la Coreana.

A porta-voz do Ministé-
rio de Relações Exteriores, 
Hua Chunying, afirmou que 
a China está monitorando 
sua fronteira com a Coreia 
do Norte perto do local do 
teste e que a qualidade do ar 
no local estava dentro da fai-
xa normal.

O Japão também ex-
pressou sua condenação. O 
primeiro-ministro japonês, 
Shinzo Abe, reiterou que o 
teste é uma ameaça para 
a segurança de sua nação. 
“Nós absolutamente não po-
demos permitir isso e conde-
namos fortemente”, afirmou 
Abe, dizendo que irá tomar 
uma “forte medida” de ação 

com outras nações, como os 
EUA, Coreia do Sul, China e 
Rússia, através da Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU).

A ministra de Relações 
Exteriores da Austrália, Julie 
Bishop, afirmou em um co-
municado que a ação “confir-
ma o país como ‘perigoso’ e 
uma contínua ameaça à paz 
e segurança internacional”.

Antes da confirmação 
do teste, o porta-voz do Con-
selho Nacional de Segurança 
da Casa Branca, Ned Price, 
disse que apesar de ainda 
não poder confirmar as in-
formações, o governo norte-
-americano condena qual-
quer violação às resoluções 
do Conselho de Segurança 
da ONU. “Voltamos a pedir à 
Coreia do Norte que cumpra 
as suas obrigações e com-
promissos internacionais”. 
“Os Estados Unidos vão res-
ponder adequadamente a 
qualquer provocação norte-
-coreana”, acrescentou Price. 

Nações condenam ação e consideram ameaça

O presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, desafiou ontem a 
oposição, empossada na terça-feira 
(5) na Assembleia Nacional, a con-
vocar um referendo revogatório 
para tirá-lo do poder e deixar que 
os venezuelanos decidam sobre o 
futuro político do país.

“Que convoquem um referen-
do revogatório e que o povo de-
cida”, afirmou Maduro em entre-
vista ao canal estatal “VTV”, após 
ser questionado sobre os planos do 
novo parlamento. Durante a sema-

na, a oposição venezuelana ma-
nifestou a intenção de criar uma 
estratégia para tirar o presidente 
Nicolás Maduro do governo até ju-
lho de 2016.

O líder político da oposição e 
secretário-geral do partido Ação 
Democrática (AD), Henry Ramos, 
disse, em sua coluna semanal pu-
blicada no jornal Nuevo País, que 
as partes que compõem a chama-
da Mesa da Unidade Democrática 
(MUD) estão empenhadas em pro-
mover uma mudança de governo 
nos próximos seis meses.

“O compromisso para os próxi-

mos seis meses subsequentes após 
a tomada de posse na nova Assem-
bleia Nacional é criar uma solução 
constitucional, democrática, pací-
fica e eleitoral para a mudança de 
governo”, afirmou Henry Ramos 
em 27 de dezembro. O canal esta-
tal venezuelano TeleSur informou 
que as primeiras sessões da recém 
empossada Assembleia Nacional 
promovem a impunidade e minam 
o caráter democrático da Venezue-
la. Segundo a mídia local, há o ris-
co da aprovação de leis neoliberais 
e impopulares que foram apresen-
tadas por seus próprios líderes.

Maduro lança desafio à oposição
CRISE nA VEnEZuELA

Agência Sputnik Brasil

O Conselho de Se-
gurança das Nações 
Unidas divulgou on-
tem um comunicado 
informando que “con-
dena veementemente” 
novos testes nucleares 
da Coreia do Norte e 
que pode implementar 
novas sanções contra 
Pyongyang.

Elbio Rosselli, pre-
sidente do Conselho 
de Segurança, disse em 
entrevista coletiva que 
os membros da ONU 
“expressaram anterior-
mente sua determina-
ção de adotar outras 
medidas significativas 
no caso de outro teste 
nuclear da RPDC [Co-
reia do Norte]”.

“Em linha com este 
compromisso e com a 
gravidade desta vio-
lação, os membros do 
Conselho de Segurança 
começarão a trabalhar 
imediatamente so-
bre essas medidas em 
uma nova resolução 
do Conselho de Segu-
rança”, afirmou. Elbio 
Rosselli acrescentou 
que o teste foi “uma 
clara violação das reso-
luções do Conselho de 
Segurança”.

“Este teste mais 
uma vez viola nume-
rosas resoluções do 
Conselho de Seguran-
ça (…). É também uma 
grave violação da nor-
ma internacional con-
tra os testes nuclea-
res”, conluiu Rosselli.

O secretário-geral 
da Organização das 
Nações Unidas (ONU), 
Ban Ki-moon, conde-

nou ontem o teste nu-
clear feito pela Coreia 
do Norte e exigiu que 
o país “cesse todas as 
atividades nucleares”.

“Condeno-o ine-
quivocamente. Exijo 
que a RPDC [Repúbli-
ca Popular Democrá-
tica da Coreia, nome 
oficial] cesse todas as 
atividades nucleares”, 
disse Ban Ki-moon, 
em uma declaração à 
imprensa antes do iní-
cio de uma reunião de 
emergência do Conse-
lho de Segurança sobre 
a situação.

Para o secretário-
geral, o teste - o quar-
to realizado pelo regi-
me de Pyongyang - é 
“muito preocupante”, 
“profundamente deses-
tabilizador para a segu-
rança regional” e “gra-
vemente nocivo para os 
esforços internacionais 
de não proliferação [nu-
clear]”, acrescentou.

Ban Ki-moon subli-
nhou ainda que o en-
saio nuclear constitui 
uma “nova violação 
flagrante de várias re-
soluções do Conselho 
de Segurança” que 
proíbem Pyongyang de 
realizar atividades nu-
cleares.

O secretário-ge-
ral da Organização do 
Tratado do Atlânti-
co Norte (Otan), Jens 
Stoltenberg, disse em 
comunicado que con-
dena “o contínuo de-
senvolvimento pela Co-
reia do Norte de armas 
nucleares e programas 
de mísseis balísticos e 
sua retórica inflamató-
ria e ameaçadora”.

Mais sanções da ONU

Da Agência Sputnik Brasil

Foto: Ahn Young Joon-Associated Press-Estadão Conteúdo
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Douglas Santos sonha 
em ganhar ouro com 
seleção olímpica

De volta Pra caSa

CSP está fora da Copa São Paulo
FotoS: Divulgação

em último compromisso, 
tigre empata sem gols 
com o Joinvile-Sc

A Federação Paraibana 
de Voleibol, por meio do seu 
Departamento de Vôlei de 
Praia, realiza às 19h de hoje, 
no Centro de Capacitação de 
Professores (Cecapro), loca-
lizada na Avenida Beira Rio, 
em João Pessoa, homena-
gens aos melhores do ano de 
2015. Na ocasião, os atletas 
paraibanos que estiveram no 
ano passado no Campeonato 
Brasileiro, realizado em Sa-
quarema, no Rio de Janeiro, 
receberão uma homenagem 
especial. Haverá ainda entre-
gas de bolas e redes de vôlei 
para os responsáveis pelos 
centros de treinamentos es-
palhados por todo o Estado.

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

Segundo Giovanni, além 
dessas homenagens aos des-
taques da temporada pas-
sada, haverá também uma 
reunião com dirigentes e 
treinadores visando o co-
mando técnico das seleções 
de base da federação.

FPV faz hoje homenagem aos 
melhores do vôlei de praia 2015

No cecaPro

As principais equipes de 
hadenbol beach (handebol 
de areia), da Paraíba, já estão 
em plena atividade visando, 
no período de 24 a 29 des-
te mês, as disputas de mais 
uma edição da Taça Kika, 
evento este que já se tornou 
tradicional no Estado e que 
integra o calendário de ativi-
dades esportivas.

Em mais uma edição do 
evento, a organização pro-
mete uma dimensão maior 
na competição, que oficiali-
zou convites a várias equipes 
de fora do país para abri-

lhantar a festa, conforme 
Rossana Marques, uma das 
organizadoras da Taça Kika 
e atualmente treinadora da 
seleção brasileira feminina 
de handebol beach.

“Nossa intenção é in-
ternacionalizar o torneio. 
Neste ano, vão vir equipes 
de fora do país, como a do 
Chile e de outros times da 
América do Sul. A intenção é 
que a cada ano mais equipes 
de outros países venham e a 
competição possa entrar no 
calendário internacional”, 
disse Rossana Marques.

A técnica da seleção 
brasileira também coman-
da a equipe da Apcef, que 

vai disputar a Taça Kika. 
Além da treinadora, fazem 
parte do clube de João Pes-
soa jogadoras do time na-
cional, como Camila Sousa 
e Cinthya Piquet. Com o 
time reforçado, Rossana 
pretende usar a competi-
ção na capital paraibana 
como treinamento para o 
Campeonato Brasileiro da 
modalidade.

“O Brasileiro acontece 
em março e queremos uma 
equipe forte para a final. 
O Sul-Americano também 
acontece em março. Então a 
Taça Kika vai servir de treino 
para nós e para a turma que 
vem de fora”, finalizou.

Taça Kika terá equipes do Chile 
e de países da América do Sul

INterNacIoNalIZaÇÃo

O início do ano será de muita co-
memoração para o basquete paraiba-
no, que realizará ainda este mês - falta 
definir local e data - a festa dos me-
lhores do ano de 2015. Serão homena-
geados os atletas, técnicos, dirigentes, 
árbitros, os clubes campeões de todas 
as categorias, além das revelações. A 
decisão deve acontecer na próxima se-
mana, quando a Federação Paraibana 
de Basquete (FPB) estará se reunindo 
com a diretoria para fazer o planeja-
mento e estrutura do evento.

Para o presidente da entidade, 
Eduardo Shaffer, uma festa mereci-
da com todos que participaram das 
disputas realizadas e daqueles que 
colaboram direta ou indiretamen-
te com o fortalecimento do esporte 
no Estado. “Queremos homenagear 

as pessoas que estão engajadas no 
esporte, mesmo com as dificuldades 
que temos durante a temporada. São 
abnegadas e guerreiras, responsáveis 
pelo engrandecimento do basquete 
na Paraíba”, avaliou.

Sobre os planos para 2016 o di-
rigente frisou que nos próximos dias 
estará se reunindo com os dirigentes 
para fazer o planejamento para as 
competições locais e nacionais que 
o Estado estará presente. Ele espera 
que dias melhores possam vir nes-
ta temporada para que o basquete 
possa se desenvolver ainda mais. “Te-
mos que ser otimistas e perseveran-
tes diante de tantos problemas que 
aparecem na temporada. Torço que o 
basquete possa melhorar em todos os 
níveis”, disse Shaffer.

Basquete paraibano também faz festa

As disputas ocorrerão na orla marítima de João Pessoa, no período de 24 a 28 deste mês

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Esporte tem evoluído muito

O Azulão não soube aproveitar as oportunidades de gols e acabou empatando, ficando de fora da segunda fase da Copinha, com vitória do Ceará sobre o Guaratinguetá

Ao empatar com o Join-
vile-SC, em 0 a 0, ontem, no 
Estádio Palmeirinha, na cida-
de de Porto Ferreira-SP, pelo 
Grupo 8, o Centro Sportivo 
Paraibano (CSP) não conse-
guiu a classificação para pró-
xima fase da Copa São Paulo 
de Futebol Junior/2016. Com 
a vitória do Ceará (2 a 0) 
para o Guaratinguetá-SP, a 
vaga ficou para os cearenses 
deixando para trás o time 
paraibano. Com o empate o 
Tigre foi para quatro pon-
tos, contra seis do Ceará que 
permanecerá na Copinha, 
juntamente com o Joinvile, 
que terminou na liderança 
isolada, com 7.  

Na fase de classificação, 
o Azulão pessoense até que 
começou bem ao vencer o 
Guaratinguetá (3 a 0), per-
dendo para o Ceará (2 a 0) e 
empatando com o Joinvile. 
Mais uma vez o CSP volta para 
casa mais cedo, como fez em 
outras oportunidades que foi 
representar o Estado. Apesar 
da forte pressão que a equipe 
da capital colocou em campo 
em busca dos três pontos os 
gols não apareceram, frus-
trando a comissão técnica e 

os jogadores. Apesar  das mu-
danças efetuadas pelo trei-
nador Gerson Junior o time 
não foi eficiente para furar 
o bloqueio dos catarinenses, 
que poupou alguns jogadores 
para a próxima fase.

Durante a partida o CSP 
tentou de todas as formas a 

vitória, mas os jogadores não 
foram felizes nas finalizações. 
O comandante do Azulão la-
mentou a saída do time an-
tecipadamente, ressaltando 
que o clube perdeu a vaga na 
derrota para o Ceará na se-
gunda rodada. Segundo ele, o 
último compromisso do CSP 

foi diante do líder e melhor do 
grupo, diferente do Ceará que 
enfrentou o lanterna. “Coisas 
do futebol que não podemos 
reclamar, afinal, não fizemos 
a nossa parte e deixamos no-
vamente a competição mais 
cedo. Fizemos o possível para 
vencer o Joinvile, mas a bola 

não quis entrar”, observou.
Com relação a campa-

nha do time na competição, 
Gerson, ressaltou que os jo-
gadores foram guerreiros du-
rante toda a Copinha e que os 
resultados não surgiram para 
que o time permanecesse. Na 
avaliação do comandante do 

Tigre, vários jogadores serão 
aproveitados para o Cam-
peonato Paraibano/2016. “O 
saldo foi positivo e teremos 
vários atletas que atuarão no 
Estadual. Revelações que são 
trabalhadas e aproveitadas 
pela equipe principal”, obser-
vou Gerson.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br



Scheidt crê em medalha na sua 
última participação em olimpíadas
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Velejador, desta vez, não 
é favorito na sua sexta 
participação nos jogos

FotoS: Divulgação

Comitê garante pagamento de despesas
É um compromisso de 

campanha. Bancar passa-
gens aéreas na classe eco-
nômica para todos os atle-
tas, membros de delegação 
e representantes dos Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos 
do Rio-2016. Foi assumido 
pelo Comitê Organizador dos 
Jogos no Brasil, faz parte do 
dossiê de candidatura. Ago-
ra, diante do cenário de cor-
te de gastos, alta do dólar e 
crise financeira que atraves-
sa o País, a entidade negocia 
com o COI (Comitê Olímpico 
Internacional) uma forma de 
cumprir com o prometido.

Serão mais de 15 mil 
atletas no Rio entre agosto e 
setembro para os Jogos Olím-
picos e Paraolímpicos. Além 
disso, o Comitê Organizador 
também comprometeu-se 
em arcar com as despesas 
de traslados dos cavalos das 
provas de hipismo. Para isso, 

foram estabelecidos três 
hubs (aeroporto que serve 
como distribuidor de voos) 
na Ásia, América do Norte 
e Europa. E a partir desses 
hubs a viagem para o Brasil é 
bancada pela Rio-2016.

É um gasto que sairá do 
cofre do Comitê Organizador 
- ou seja, verba da iniciativa 
privada por meio de patro-
cinadores -  e não dos entes 
públicos (União, prefeitura 
ou Governo do Estado do 
Rio). A estimativa ainda não 
pode ser divulgada.

“O projeto de redução 
das despesas do comitê é 
complexo. Existem compro-
missos que não podem ser 
deixados de lado. Nosso com-
promisso de subsídio às via-
gens segue de pé”, afirmou, o 
diretor de Comunicação da 
Rio-2016, Mario Andrada. 
“Em todas as áreas que es-
tavam acima do orçamento 

houve cortes. Reduzimos a 
perspectiva de contratações, 
de voluntários e até a recep-
ção das arenas que foram 
construídas pela prefeitura”, 
acrescentou.

Quando o Rio foi esco-
lhido em assembleia do COI 
para receber os Jogos, em 2 
de outubro de 2009, um dó-
lar custava incríveis R$ 1,78. 
Hoje, está na casa dos R$ 4,03 
o que fez com que a conta au-
mentasse substancialmente, 
desfavorecendo o orçamento 
do Comitê Organizador.

“A estimativa de custo 
depende da aceitação do COI 
e dos comitês olímpicos na-
cionais das nossas propostas 
de tarifas. Assim que eles res-
ponderem afirmativamente, 
poderemos divulgar. Só po-
demos adiantar que os sub-
sídios são baseados na tarifa 
econômica mais baixa para 
cada destino. Mas não have-

rá downgrade [rebaixamento 
de classe de bilhete], mesmo 
com a crise, o compromisso 
está mantido”, disse Andrada.

A Rio-2016 não é a pri-
meira edição da Olimpíada 
que adota o procedimento de 
bancar as passagens aéreas 
de todas as delegações. A pri-
meira delas foi Sydney-2000, 
segundo informou o Comitê 
Organizador-2016. Entre as 
concorrentes do Rio para re-
ceber os Jogos deste ano, Ma-
dri e Tóquio também oferece-
ram o mesmo subsídio ao COI.

Esta prática já havia 
sido adotada pelo Rio quan-
do da realização dos Jogos 
Pan-Americanos de 2007. A 
diferença é que as passagens 
ficaram por conta do Gover-
no Federal. Na época, a União 
desembolsou cerca de R$ 13 
milhões em convênio, que foi 
contestado pelo TCU (Tribu-
nal de Contas da União).

OLIMPÍADAS 2016

Robert Scheidt partici-
pará de sua sexta Olimpíada 
em 2016, no Rio de Janeiro. 
Competindo em seu País de 
origem, o bicampeão olím-
pico conta os dias para a sua 
última participação no maior 
evento esportivo do planeta. 
Mesmo aos 43 anos, ele acre-
dita que pode fazer bonito 
nas águas da Baía de Guana-
bara e trazer alegrias para 
o povo brasileiro apesar de 
não ser considerado um dos 
favoritos a conquistar a me-
dalha de ouro na Vela desta 
vez.

“É inacreditável, mas 
esta é a primeira vez nos 
Jogos que eu não sou con-
siderado um dos favoritos. 
Desde que eu participei em 
1996, eu sempre fui favorito 
a conquistar a medalha de 
ouro, exceto em 2008, quan-
do acreditavam que eu fica-
ria com a prata. Desta vez é 
diferente, mas muitos fatores 
afetam na Vela: as correntes, 
o vento, se você está velejan-
do dentro ou fora do porto. É 
um esporte muito complexo, 
por isso nem sempre o favo-

A Confederação 
Brasileira de Judô (CBJ) 
anunciou a convocação 
da Seleção que dispu-
tará o Grand Prix de 
Havana, em Cuba, nos 
dias 22, 23 e 24 deste 
mês. Uma das novida-
des no grupo brasileiro 
é Rafael Silva, o Baby, 
afastado dos tatames 
desde junho por causa 
de lesão.

Medalha de bronze 
em Londres 2012, Baby 
será o representante 
nacional no peso pe-
sado (+100kg). A Sele-
ção Brasileira também 
conta com a volta na 
categoria leve (73kg) 
de Alex Pombo, que se 
contundiu em julho do 
último ano.

“Estou feliz por vol-
tar a fazer o que mais 
gosto na vida, que é lu-
tar. É uma grande opor-
tunidade para ganhar 
ritmo de competição 
e conquistar pontos já 
no início do ano”, disse 
Baby, que sofreu uma 
lesão em um treina-
mento. Felipe Kitadai 
(60kg), Eric Takabatake 
(60kg), Charles Chibana 
(66kg), Leandro Gui-
lheiro (81kg) e Tiago 
Camilo (90kg) comple-
tam a equipe nacional 
masculina. A feminina 
é composta por Sarah 
Menezes (48kg), Rafae-
la Silva (57kg), Mariana 
Silva (63kg), Maria Por-
tela (70kg) e Maria Sue-
len Altheman (+78kg).

Rafael Baby retorna à 
Seleção Brasileira de Judô

REFORÇO DE PESO

rito consegue ganhar”, disse 
em entrevista ao portal ale-
mão Deutsche Welle. 

Competindo diante da 
torcida pela primeira vez 
em uma Olimpíada, Robert 
Scheidt garantiu que os 
atletas devem utilizar essa 

pressão como algo positivo, 
que os motivem e os ajudem 
a renderem ainda mais em 
suas respectivas modalida-
des. Segundo o velejador, a 
experiência adquirida du-
rante todos esses anos po-
derá contribuir para que ele 

tenha um bom desempenho 
em 2016. 

“Tudo é diferente. É um 
sentimento muito complexo. 
Existe grandes expectativas 
nos atletas, especialmen-
te naqueles que possuem 
chances de ganhar medalhas 

ou que já ganharam algo no 
passado. Nós temos que usar 
essa pressão como um fator 
positivo, motivação e ener-
gia. Quando eu vejo a ban-
deira brasileira, a estátua do 
Cristo Redentor e o Pão de 
Açúcar, isso realmente me 

motiva”, comentou. 
Competindo na classe 

Laser, Robert Scheidt tam-
bém comentou sobre as 
condições da água da Baía 
de Guanabara, que vem to-
mando conta dos noticiários 
do mundo todo e já gerou 
polêmica por suspeitas de 
que as más condições do lo-
cal poderiam ser responsá-
veis por sintomas causados 
em atletas após competirem 
em eventos testes no Rio de 
Janeiro. Sem conseguir cum-
prir a promessa de limpeza 
da Baía, o governo carioca 
terá de improvisar para re-
duzir ao máximo os danos 
causados pela poluição na 
área de prova. 

“Eu acho que a situação 
não está tão ruim como a mí-
dia está veiculando. Durante 
os Jogos eles terão que tirar 
o lixo que está flutuando em 
nossa volta, desde garrafas 
plásticas que podem en-
trar na rota dos barcos. Se 
eles fizerem isso, teremos 
condições adequadas para 
competir. E por mais que 
a qualidade da água este-
ja comprometida, não é tão 
ruim para que todos os com-
petidores que velejarem aqui 
fiquem doentes”, finalizou. 

Robert Scheidt não está sendo apontado como favorito, mas acredita que poderá surpreender velejando em águas brasileiras

Érika deixa clube turco, por atraso nos vencimentos de salários
Principal jogadora da 

seleção feminina de basque-
te, a pivô Érika está sem clu-
be para defender até o início 
da temporada da WNBA, em 
junho, dois meses antes do 
início dos Jogos Olímpicos 
do Rio de Janeiro. Com pro-
blemas de atrasos salariais, 
a pivô de 33 anos rompeu o 
seu contrato com o Adana 
Aski, da Turquia. Ela defen-
dia o clube desde setembro e 
deveria permanecer até maio, 
quando tem fim a liga local.       

“O salário realmente 
não estava em dia lá na Tur-
quia, mas eu não quero ex-
por o time. Então, esse foi um 
dos fatores que me fizeram 
decidir voltar para o Brasil. 
Mas eu não vejo o período 
que passei por lá como uma 

experiência negativa”, disse a 
jogadora, que não quis reve-
lar quanto tempo ficou sem 
receber, e nem o valor que 
ainda precisa ser quitado.

O que se sabe é que o 
Adana Aski vive uma situa-
ção financeira complicada, e 
isso motivou várias atletas 
a deixarem o clube. Além 
disso, o time faz péssima 
campanha no Campeonato 
Turco. Depois de 13 rodadas, 
tem apenas duas vitórias. 
“Eu não me arrependo de ter 
ido para a Turquia. Foi uma 
experiência positiva e de 
aprendizado, porque lá é o 
melhor basquete do mundo, 
o lugar onde estão as princi-
pais jogadoras americanas, 
ao lado da Rússia. Foi muito 
válido”, disse Érika.

BASQUETE

A atleta não recebeu 
proposta de nenhum clube 
que disputa a Liga de Bas-
quete Feminino (LBF), mas 
tem sondagens de uma equi-
pe espanhola. Entretanto, só 
tomará uma decisão após o 

evento-teste dos Jogos Olím-
picos, que serão realizados 
entre os dias 15 e 17 deste 
mês, no Rio de Janeiro.

Caso não acerte com al-
gum time, restará esperar 
o início do campeonato da 

WNBA. Érika tem contrato 
com o Chicago Sky, mas ain-
da não sabe se atuará na liga 
americana. Isso, porque a Se-
leção Brasileira estará trei-
nando para os Jogos Olímpi-
cos quando a liga começar, 
em 5 de junho.

“Não pensei ainda so-
bre a WNBA nesse ano. A 
Pokey Chatman, técnica do 
Chicago Sky, assinou comi-
go em 2015 contando com 
a minha presença agora em 
2016, até porque eu entrei 
no lugar da Sylvia Fowles, 
uma das maiores pivôs do 
mundo. Então, tudo isso 
tem que ser levado em con-
sideração.”, disse a atleta, 
que participou dos Jogos 
Olímpicos de Atenas-2004 
e Londres-2012.

Fora de polêmica
Ontem, Érika se juntou 

a apenas oito atletas que de-
fenderão a seleção no even-
to-teste dos Jogos Olímpicos, 
que acontecerá na capital 
fluminense. A Confedera-
ção Brasileira de Basquete 
(CBB) não conseguiu fechar 
uma equipe completa, com 
12 atletas para o torneio. O 
motivo foi um boicote feito 
pelas agremiações da LBF, no 
qual sete jogadoras pediram 
dispensas, a pedido de seus 
clubes. Erika preferiu evitar 
polêmica, e não comentar a 
decisão das colegas.

“Não quero opinar sobre 
essa questão. Meu foco agora 
é em defender a Seleção Bra-
sileira, algo que quero muito 
fazer nas Olimpíadas”, disse.

Pivô da Seleção Brasileira ainda não sabe qual será o seu futuro



“Eu sonho com o ouro olímpico”
DOUGLAS SANTOS
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Paraibano, melhor lateral 
direito esquerdo do País 
quer voltar a fazer história

FotoS: Divulgação

Real e Chelsea na 
troca de jogadores

Novo estádio dá 
sorte à Udinese

Técnico do Chile é o 
melhor das Américas

Uma negociação promete 
movimentar a janela de transferências de 
janeiro. Segundo o jornal “Mirror”, Real Madrid 
e Chelsea podem protagonizar um troca entre 
Bale e Hazard. A chegada de Zidane pode 
ser crucial para o andamento dos acordos. O 
Chelsea tem interesse em ter Bale há algum 
tempo, mas esbarra na forte concorrência do 
Manchester United pelo galês. No Real Madrid, 
o jogador, segundo a imprensa espanhola, 
tinha como ‘escudo’ o técnico Rafa Benítez, 
que foi demitido na segunda-feira. 

A ‘novo’ Estádio Friulli, que ficou dois 
anos e meio em reforma, deu sorte à Udinese. 
Com boa atuação no primeiro tempo, a equipe 
venceu a Atalanta por 2 a 1, pela 18a rodada do 
Campeonato Italiano. Thereau e Perica fizeram 
os gols dos anfitriões, enquanto D’Alessandro 
descontou na etapa final. Com o resultado, a 
Udinese chega à décima colocação, com 24 
pontos e encosta na Atalanta, com a mesma 
pontuação, mas uma posição acima. Na 
próxima rodada, o time de Udine visita o Carpi, 
enquanto a Atalanta recebe o Genoa.

Nem Gallardo, nem Gerardo Pelusso. 
O melhor técnico das Américas chama-se 
Jorge Sampaoli. A conquista da Libertadores 
pelo River Plate e da Sul-Americana pelo 
Santa Fé pelos dois primeiros não bastaram 
para alcançar o prêmio do jornal El País. O 
argentino da seleção chilena foi premiado por 
levar a taça da Copa América para o Chile pela 
primeira vez na história.  O melhor Brasileiro 
foi Tite com dois votos. Tuca Ferreti, brasileiro 
do Tigres, teve um voto, mesmo número do 
atual técnico do São Paulo, Bauza. 

Loco Abreu vai jogar 
no seu 210 clube

Loco Abreu vai defender o 21o 
clube da carreira em 2016. O modesto 
Sol de América, time da Primeira 
Divisão do Paraguai, anunciou ontem 
a contratação do atacante de 39 
anos, que acaba de ser vice-campeão 
uruguaio com o Nacional e já rodou por 
países como México, Israel, Equador e 
Grécia, além de Brasil e Argentina. “O 
atacante Sebastián “Loco” Abreu é o 
novo jogador do Danzarín. Bem-vindo”, 
disse o clube, através de sua conta no 
Instagram, citando o jogador.

Loco agora é do Sol América

Curtas

Nos primeiros dias da 
pré-temporada de 2015 o 
lateral esquerdo Douglas 
Santos falava do distante 
sonho de disputar os Jogos 
Olímpicos de 2016. Na épo-
ca, com apenas cinco meses 
de Atlético-MG e somente 
19 jogos, apesar de titular 
na vitoriosa campanha da 
Copa do Brasil de 2014, o 
jovem lateral buscava se 
firmar dentro do próprio 
clube.

Um ano depois e com 
Rio-2016 cada vez mais 
próximo, Douglas Santos se 
firmou no Atlético. Foi o ti-
tular durante toda a última 
temporada, com 50 jogos 
em 64 possíveis. A seleção 
que era um sonho se tor-
nou realidade. O camisa 6 
alvinegro teve convocações 
para o time que se prepa-
ra para os Jogos Olímpicos 
e também para a seleção 
principal, inclusive para 
partidas pelas Eliminató-
rias para a Copa do Mundo 
de 2018.

Jogador do Atlético 
mais convocado em 2015, 
Douglas Santos garante que 
a temporada 2016 não vai 
ser diferente. Pelo menos 
na dedicação e entrega em 
campo. Ter a chance de fa-
zer história com a camisa 
da Seleção Brasileira, com 
o inédito ouro olímpico, é 
uma das metas do paraiba-
no que começou a carreira 
no Náutico, de Pernambu-
co. Mas não é apenas com 
a amarelinha que Douglas 
Santos quer título. Com o 
Atlético também. Depois do 
vice-campeonato brasileiro 
em 2015, o lateral acredita 
que o 2016 alvinegro vai 
ser ainda melhor.

Em entrevista exclusi-
va ao UOL Esporte, Douglas 
Santos mostrou que está 
preparado para ser titu-
lar da equipe de Dunga no 
principal desafio do ano. 
Sobre o Atlético, a projeção 
é muito boa para o torcedor. 
“Acredito que o ano vai ser 
de conquistas para o Galo”.

Temporada 2015
Graças a Deus o ano de 

2015 foi muito bom para a 
gente. Estávamos sonhan-

do muito com o Brasileiro, 
mas não aconteceu. Mas é 
mais um ano de Libertado-
res, o que é muito impor-
tante para o clube e para os 
jogadores. Temos que frisar 
que lutamos durante toda a 
temporada.

Rio 2016
É preciso continuar 

trabalhando sempre em 
alto nível. Agora começa um 
novo ano, com novos cam-
peonatos e novos desafios. 
No futebol brasileiro sem-
pre surgem bons jogadores, 
então não posso pensar que 
já estou dentro, tenho que 
trabalhar bastante. Estou 
com o pensamento na cabe-
ça de ir para os Jogos Olím-
picos e ser campeão.

Seleção Brasileira
A experiência foi mui-

to boa. Quando eu fui com 
o Felipão eu nem treinei. 
Agora foi diferente, eu trei-
nei, senti a sensação que é 
muito boa e participei de 
jogos oficiais, que foram 
as Eliminatórias. Então foi 
bem importante para mim, 
para sentir o calor do jogo, 
o ambiente, para nas Olim-
píadas eu estar com a men-
te boa e preparado para 
ajudar a Seleção Brasileira.

Libertadores 2016
O que temos de fazer 

diferente para a Libertado-
res é um treino mais inten-
so. A Libertadores é bastan-
te diferente do Brasileiro e 
do Campeonato Mineiro. É 
bem diferente, é outro ní-
vel. Então a gente tem que 
começar o ano bem, pois 
terminamos 2015 bem. 
Acredito que o ano vai ser 
de conquistas para o Galo.

Aprendizado na Itália
É muito diferente. 

Quando eu fui para a Udi-
nese eu aprendi muito. 
Cheguei aqui já diferente, 
atacando bem, algo que 
não fazia antes. Na época 
do Náutico eu apenas de-
fendia, jamais atacava. Mas 
na Udinese eu aprendi a 
variar, atacar bem e defen-
der bem. Sempre agradeço 
muito a todos os membros 
da comissão do clube italia-
no, pois me ajudaram mui-
to no bom jogador que me 
tornei. Douglas Santos, que passou férias em João Pessoa, já se apresentou ao seu clube, o Atlético Mineiro

Na contramão da crise 
econômica no País, os clubes 
que fazem parte do Movimen-
to Por um Futebol Melhor re-
gistraram em 2015 o maior 
crescimento de novos sócios-
torcedores: foram 285.007 
associados, recorde no pro-
grama.

Em seu primeiro ano, em 
2013, o Movimento teve um 
aumento de 249.280 novos 
sócios-torcedores. Em 2014, 
o crescimento foi de 114.831. 
Em 2015, o aumento de no-
vos associados é de 148% 
em relação ao ano anterior, o 
que demonstra o interesse do 
sócio-torcedor em contribuir 
com o clube e aproveitar as 
vantagens do programa.

Corinthians, campeão 
brasileiro, e Palmeiras, cam-
peão da Copa do Brasil, lide-

ram em número de cresci-
mento de sócios-torcedores 
em 2015. Hexacampeão na-
cional, o Corinthians registra 
um aumento de quase 68 mil 
novos sócios-torcedores. Tri-
campeão da Copa do Brasil, o 
Palmeiras ganhou mais de 62 
mil associados.

A relação entre o sucesso 
do sócio-torcedor e de bons 
resultados dentro de campo 
pode ser conferido com os 
clubes brasileiros classifica-
dos para a Copa Libertadores 
da América de 2016. Dos cin-
co clubes brasileiros classi-
ficados, quatro (Corinthians, 
Palmeiras, Grêmio e São Pau-
lo) estão no Top 5 do Torce-
dômetro, o ranking nacional 
do Movimento por um Fute-
bol Melhor. O Atlético-MG é o 
9º colocado.

Clubes ganham quase 
300 mil novos torcedores

RECORDE

O Corinthians venceu a 
disputa pelo centroavante 
André, que pertence ao Atlé-
tico-MG e disputou o último 
Brasileiro emprestado ao 
Sport.

O jogador se acertou com 
o clube e assinou pré-contra-
to. Inter e Grêmio concorre-
ram enquanto puderam, mas 
já falavam com pessimismo 
sobre ele por conta do acerto 
com os corintianos. 

Nenhuma voz oficial tra-
ta do acerto publicamente. 
Mas empresários interessa-
dos em apresentar propostas 
a André já foram informados 
que há um acordo com o Co-
rinthians. O documento as-
sinado passa a valer após o 
vínculo com o Galo, que vence 
em junho deste ano. 

André se apresentará ao 
Atlético-MG, e junto com Co-
rinthians tentará pressionar 
para ser liberado imediata-
mente. Ao mercado asiático, 
o Galo estipulou preço em 4 
milhões de euros (R$ 17,5 
milhões) para ceder o atleta 
antes do fim do vínculo. O Co-
rinthians sequer cogita pagar 
isso. 

O desejo corintiano em 
André não chega a ser novida-
de. Desde que deixou o Santos, 
o jogador já foi procurado ao 
menos quatro vezes pelo clu-
be. Agora, Tite pede a chegada 
de um jogador com tais carac-
terísticas desde a saída de Pa-
olo Guerrero e vê no jogador 
que marcou duas vezes diante 
de seu time no ano passado a 
alternativa ideal, mesmo que 

precise esperar até o segundo 
semestre. 

Em Porto Alegre, o pre-
sidente do Grêmio, Romildo 
Bolzan Júnior, indicou ainda 
no fim de 2015 que André te-
ria pré-contrato com um clu-
be brasileiro e esta situação 
não tinha tornado-se pública. 
De toda forma, o mandatário 
gremista esquivou-se ao citar 
o Corinthians. 

A ideia gremista para 
contratar André baseava-se na 
utilização da dívida que o Atlé-
tico-MG tem com o clube por 
conta da venda do goleiro Vic-
tor, em 2013. O Tricolor cobra 
1,5 milhão (R$ 6,5 milhões) de 
euros na Justiça. Contudo, os 
mineiros não aceitam pagar 
agora e disputam nos tribu-
nais a redução do valor. 

Corinthians vence a disputa e o 
pré-contrato de André é assinado

CONTRA GRÊMIO E ATLÉTICO-MG
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Treinador reconhece 
atraso de atividades em 
relação a outros clubes

Índio acelera pré-temporada
AUTO ESPORTE CLUBE

O Auto Esporte deverá 
fazer dois amistosos antes da 
partida de estreia no Cam-
peonato Paraibano de 2016, 
programada para o dia 30 
deste mês, contra o Atlético 
de Cajazeiras, em João Pes-
soa. Este é o desejo do téc-
nico Índio Ferreira, que está 
intensificando os treinos e 
reconhece a necessidade de 
pular etapas na preparação 
da equipe, para a competição 
estadual.

“Nós começamos a pre-
paração muito tarde e al-
gumas equipes já estão em 
um estágio mais adiantado. 
Teremos que queimar al-

gumas etapas para deixar a 
equipe pronta para a estreia. 
Pretendo inicialmente um 
jogo-treino com uma equipe 
fraca, só para soltar a muscu-
latura dos atletas e começar 
a por em prática o esquema 
de jogo e próximo a estreia, 
realizar um jogo com uma 
equipe mediana, aí sim como 
o último teste antes do cam-
peonato”, afirmou o treina-
dor.

Em relação ao elenco, 
Índio disse que tudo que ele 
pediu foi atendido pela dire-
toria, nas condições do clube. 
“O time é basicamente aque-
le que tinha solicitado. Ape-
nas três jogadores não foram 
contratados, porque pediram 
acima do limite salarial do 
clube e outros porque tive-
ram uma proposta mais van-
tajosa e o Auto Esporte não 
pretende segurar ninguém. 

Só vai jogar no clube, aqueles 
atletas que estão satisfeitos e 
focados em fazer um grande 
trabalho”, disse.

Apesar de reconhecer o 
favoritismo de equipes como 
o Botafogo, Campinense e 
Treze, Índio acredita que o 
Auto tem condições de sur-
preender. “Não há como 
negar o favoritismo destas 
equipes que investiram na 
contratação de uma exce-
lente comissão técnica e jo-
gadores de muita qualidade. 
Muitos deles eu conheço e 
realmente são de alto nível. 
Mas o elenco do Auto Espor-
te é bom, com uma mistura 
de jogadores experientes e 
uma garotada jovem muito 
promissora. Se trabalharmos 
muito, podemos sim sur-
preender na competição. É 
isto que prometo, muito tra-
balho”, concluiu o treinador.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Sem perder muito tempo o Auto 
Esporte investe na preparação física 
da equipe durante a semana para 
depois começar os treinos com bola. 
Uma forma do treinador Índio Ala-
goano pretende colocar em práti-
ca durante a pré-temporada, para a 
estreia da equipe no Estadual. O co-
mandante Alvirrubro aguarda com 
ansiedade a chegada dos novos refor-
ços para se incorporarem ao grupo.

   Segundo ele, até a próxima se-
mana o time terá praticamente todos 
os jogadores a disposição da comis-
são técnica. “O bom seria contar com 
todo mundo treinado, mas a direto-

ria ainda está negociando com os ou-
tros reforços. Vamos trabalhar com o 
que temos para não perder tempo”, 
disse. Do novo grupo automobilista, 
dois jogadores podem ser conside-
rados líderes do time no Estadual. 
O meio de campo Ricardinho, de 31 
anos,  e o atacante André Neles, de 
37, são provas de experiência para 
colocar em prática no Clube do Povo. 
De acordo com Índio Alagoano, a du-
pla vem para somar e dar mais expe-
riência aos mais jovens. “Acreditamos 
no potencial dos jogadores que pas-
saram por vários clubes nacionais e 
internacionais e chegam para ajudar 
o Auto. A motivação é a melhor pos-
sível de todos os jogadores que estão 
no elenco”, frisou.

Preparação física como prioridade

Botafogo enfrenta time amador no sábado
   Antes de encarar os 

amistosos de “peso’ que es-
tão programados para este 
mês, o Botafogo coloca o seu 
mais novo time em campo, 
no próximo sábado, às 15h, 
contra o Santo André de Cruz 
das Armas, na Maravilha do 
Contorno, no Cristo Reden-
tor. Uma oportunidade para 
o torcedor ver em ação o 
elenco para as disputas do 
Estadual, Nordestão, Copa 
do Brasil e a Série C do Brasi-
leirão. A diretoria vai cobrar 
R$ 10,00 pelo ingresso, com 
a renda servindo para ajudar 
nas despesas do clube.

   Após o jogo treino, 

o Alvinegro da capital terá 
pela frente concorrentes de 
qualidade do futebol nordes-
tino. O primeiro desafio será 
o Náutico-PE, no próximo 
dia 16, no Estádio Almeidão, 
com o jogo de volta aconte-
cendo no dia 23, na Arena 
Pernambuco.  O ABC-RN será 
outro adversário para o Belo 
no dia 19, no Frasqueirão, 
em Natal.  São jogos impor-
tantes para a estreia da equi-
pe no Paraibano, no dia 30 
deste mês, diante do Paraíba, 
no Perpetão, em Cajazeiras.

   Com o plantel pratica-
mente completo o treinador 
Itamar Shuller começa a trei-

nar a parte tática  e técnica 
para começar a montar o 
time para os desafios da tem-
porada. Um jogo que poderá 
colocar todos os jogadores 
para atuar, onde o ex-treina-
dor do Operário-SC obser-
vará as opções para iniciar a 
definição do time. Segundo 
ele, o momento é de colocar 
os atletas para jogar e se co-
nhecerem dentro das quatro 
linhas. Ele sabe que o entro-
samento é de fundamental 
importância no planejamen-
to que foi elaborado.

   “É o início de um tra-
balho que será colocado em 
campo para se definir o es-

quema que iremos implantar 
no Botafogo.  Um jogo trei-
no interessante para depois 
pegarmos adversários de 
ponta”, avaliou. Confiante e 
motivado para mostrar fute-
bol o atacante Carlinhos sabe 
que todo teste busca avaliar 
o elenco e o jogador que não 
quer ficar na reserva. Segun-
do ele, o plantel é de boa qua-
lidade e quem ganha é o time 
que tem opções para jogar. 
“Será uma boa briga para sa-
ber quem será a dupla ofen-
siva com todos em condições 
de jogar. Tentarei fazer o me-
lhor para ganhar uma vaga 
no time titular”, observou.

COMPROMISSO

A equipe botafoguense segue treinando na Maravilha do Contorno para amistosos, visando estreia no Campeonato Paraibano 2016

   Depois de vencer o se-
lecionado de Serra Redonda 
(1 a 0), o Campinense dese-
ja fazer outro jogo-treino no 
próximo sábado - falta defi-
nir o adversário - no Estádio 
Renatão. A expectativa é o 
amistoso contra o América 
de Natal, no próximo dia 16, 
no Estádio Amigão, em Cam-
pina Grande. Em ritmo de 
treinamentos técnicos e táti-
cos a ordem é colocar o “blo-
co na rua” e dar sequência ao 
trabalho de entrosamento da 
equipe. Com praticamente 
80% da base que foi cam-
peão estadual, a Raposa quer 
os novatos mais adaptados 
com o restante do grupo.

De acordo com o trei-
nador Francisco Diá, apesar 
da vitória apertada de 1 a 0, 
no último sábado, o que im-
porta foi a movimentação 
da equipe, com os jogadores 

tentando colocar em prática 
o esquema. Ele sabe que o 
ritmo é fundamental para o 
time ficar pronto para a es-
treia no Paraibano, contra o 
Centro Sportivo Paraibano 
(CSP), no próximo dia 30, 
no Estádio Amigão. “Quanto 
mais jogo, melhor para tirar-
mos as dúvidas e observar as 
opções que temos para de-
finir a equipe. Quero o time 
entrosado em todos os seto-
res”, comentou.

Quem pode ficar de fora 
do próximo amistoso é o za-
gueiro Joadson, com um es-
tiramento na coxa esquerda. 
Em compensação, o lateral 
esquerdo Felipe Ramon, um 
dos remanescentes da tem-
porada passada, foi liberado 
pelo Departamento Médico. 
O jogador se recuperou de 
um desconforto muscular e 
está a disposição para jogar.

Raposa procura time 
para segundo amistoso

PREPARAÇÃO

Contra a seleção de Serra Redonda, Campinense venceu de 1 a 0

Índio Alagoano quer dois 
amistosos, primeiro sendo com 

time mais fraco para relaxar 
musculatura dos jogadores

Foto: ortilo Antônio
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NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 001678894/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  1.506,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076077
Responsavel.: JANAINA LUZIA DE OLIVEIRA ROSS
CPF/CNPJ: 016976889/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$110,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076275
Responsavel.: HOMESEG PRESTADORA DE SER-
VICOS EIRE
CPF/CNPJ: 018561861/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  2.249,30
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076270
Responsavel.: HOMESEG PRESTADORA DE SER-
VICOS EIRE
CPF/CNPJ: 018561861/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$387,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076271
Responsavel.: ISRAEL DA COSTA ANDRADE
CPF/CNPJ: 092677824-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  5.000,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075953
Responsavel.: JOSE PEREIRA DA CRUZ FILHO
CPF/CNPJ: 023297458/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$348,52
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076084
Responsavel.: KARLA FERREIRA DA SILVA  ME
CPF/CNPJ: 010811046/0001-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076368
Responsavel.: LUIZA JOSEFA DO CARMO
CPF/CNPJ: 011138578/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$760,57
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076044
Responsavel.: MARCIO LOPES DE OLIVEIRA QUIRINO
CPF/CNPJ: 048624684-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  1.691,52
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076229
Responsavel.: MARIA ALINE VIEIRA DA SILVA 0343847
CPF/CNPJ: 017926573/0001-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$548,21
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075571
Responsavel.: PROJETO MED VESTIBULARES
CPF/CNPJ: 020199377/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  1.480,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076216
Responsavel.: PRIMEIRO TEMPLO EBENEZER DA 
PARAIBA
CPF/CNPJ: 006877779/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$967,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076098
Responsavel.: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA PE-
REIRA 092
CPF/CNPJ: 015576086/0001-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$292,87
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076015
Responsavel.: ROSHELLIA CHRISTINA COMERCIO 
VEREJI
CPF/CNPJ: 020334162/0001-73
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  1.065,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075072
Responsavel.: SIMONE CHRISTINE COX CAMINHA 
DE SOU
CPF/CNPJ: 021091916/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  1.716,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076471
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,  07/01/2016
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.: AREIAS MODAS ACESSORIOS E 
CALCADOS
CPF/CNPJ: 020848823/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$315,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076142
Responsavel.: AREIAS MODAS, ACESSORIOS E 
CALCADOS
CPF/CNPJ: 020848823/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  2.036,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 074447
Responsavel.: ADENILSE DOS SANTOS MAIA 06300
CPF/CNPJ: 020169259/0001-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  1.060,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076306
Responsavel.: ANTONIONE ALVES DE QUEIROZ
CPF/CNPJ: 838410673-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$400,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076428
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ: 015667038/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  1.506,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076079
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ: 015667038/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  1.506,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076078
Responsavel.: CONSORCIO EDIF FLAMBOYANT 
HOME SERV
CPF/CNPJ: 013658023/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$175,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076181
Responsavel.: CELEBRATE BOATE E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 019621331/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$729,60
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076284
Responsavel.: ELINALDO GOMES CORREIA ME
CPF/CNPJ: 008558314/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$242,97
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076222
Responsavel.: ELINALDO GOMES CORREIA ME
CPF/CNPJ: 008558314/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$175,88
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076223
Responsavel.: ELINALDO GOMES CORREIA ME
CPF/CNPJ: 008558314/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 35,31
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076224
Responsavel.: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
DAMNHA
CPF/CNPJ: 018502529/0001-79
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  1.008,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075625
Responsavel.: FRIGORIFICO AZEVEDO EIRELI ME
CPF/CNPJ: 019223561/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076380
Responsavel.: FOUR TIME DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 013065606/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  1.825,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075675
Responsavel.: FRANCISCO IVAN PONTES DO 
NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 001678894/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  1.506,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076076
Responsavel.: FRANCISCO IVAN PONTES DO 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2016- SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, torna público que fará realizar através do pre-
goeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão pre-
sencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP, 
no dia 21 de Janeiro  de 2016 as 14:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNI-
CÍPIO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS E BRINQUEDOS, DESTINADOS 
A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A reunião 
ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pilõezinhos, . Informações e 
obtenção do edital na CPL situado a Rua Manoel Alvino Moura, 56 – Centro – Pilõezinhos/PB – CEP: 
58.210-000 no horário de expediente normal de 13h00min as 17h00min. Fone: 083-3627-1040.

Pilõezinhos-PB, 06 de Janeiro de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 026/2015 - SRP.

O pregoeiro do Município de Gurinhém, no uso de suas atribuições Torna Público para o co-
nhecimento da população de GURINHEM e para quem interessar que após abertura e análise dos 
envelopes de proposta de preços e habilitação, chegou-se a conclusão que para atender o que 
determina a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e 
alterações e demais normas inerentes à espécie, chegou à conclusão que a empresa COMERCIAL 
DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. CNPJ: 08.847.410/0002-65, foi vencedora com o valor total de 
R$ 732.200,00 (setecentos e trinta e dois mil e duzentos reais).

Gurinhém, 06 de Janeiro de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 
012/2015, feito pelo Pregoeiro através do Laudo apresentado e regido pela Lei Federal nº 10.520 e 
de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA - CNPJ: 

09.404.971/0001-71 no valor total de R$ 566.100,00 (quinhentos e sessenta e seis mil e cem reais), 
pelas razões expostas no referido Laudo. 

Juarez Távora- PB, 06 de Janeiro de 2016.
MARIA ANA FARIAS DOS SANTOS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado, quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 

012/2015, ADJUDICAMOS o Presente Pregão Presencial para a empresa: POSTO DE COMBUS-
TÍVEL RIACHÃO LTDA - CNPJ: 09.404.971/0001-71 no valor total de R$ 566.100,00 (quinhentos 
e sessenta e seis mil e cem reais).

Juarez Távora- PB, 06 de Janeiro de 2016.
Miquéias dos Nascimento Costa

PREGOEIRO OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015-SRP - PROCESSO ADM. Nº 2015.12.038
OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO 

ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL.
1. VALOR TOTAL REGISTRADO:
LOTE I
EMPRESA: POSTO DE COMBUSTÍVEL RIACHÃO LTDA
CNPJ: 09.404.971/0001-71

ITENS UND ESPECIFICAÇÃO QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
1 LT GASOLINA COMUM 60.000 3,72 R$223.200,00
2 LT OLEO DIESEL 50.000 3,09 R$154.500,00
3 LT OLEO DIESEL S10 60.000 3,14 R$188.400,00
    TOTAL  R$566.100,00

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 
3.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, 

desde que autorizados pela Prefeitura Municipal de Juarez Távora
3.2 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura de 

Juarez Távora, por intermédio do Prefeito, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de 
Registro de Preços.

Juarez Távora, 06 de Janeiro de 2016.
MARIA ANA FARIAS DOS SANTOS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
Nº 002/2016
Pregão presencial N.º 002/2015
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS A 

MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS.
CONTRATADO: MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES
CNPJ: 03.467.684/0001-24
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 48.320,65 (Quarenta e oito mil trezentos e vinte reais e sessenta e cinco 

centavos).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 01.00 – Gabinete do Prefeito -02.00 -Secretaria de Administração/Fi-

nanças- 04.00 -Secretaria de Educação e Cultura-05.00 -Secretaria de Infra Estrutura-07.00 -Secreta-
ria Ação social-08.00 -Fundo Municipal de Saúde – FMS-09.00 -Fundo Municipal de Assistência Social 
– FMAS; 04.122.1001.2067 - Manutenção das atividades do gabinete do prefeito,04.122.2006.2068 
- Coord. e manut.  das atividades administrativas e financeiras,12.361.1004.2080 - Manutenção 
das  atividades do Ensino Básico – Fundeb /Outros - Fundeb 40%,15.451.2006.2071- Coord. e 
manut.das ativ.a cargo da secret.infra-estrutura,08.244.2006.2073 - Manutenção das atividades da 
secret  assistência social,10.301.1006.2048 - Manutenção dos Programas da atenção básica – Pab 
fixo,10.301.2006.2074 - Manut. das atividades da secret. saúde -  FMS,08.244.1007.2041 - Manut. 
das Atividades  do Cras\Paif, 08.244.1007.2043 - Manut. das Arividades do IGDBF,08.244.1007.2044 
- Manut.das atividades desenvolvidas pelo Peti ,08.244.1007.2045  -Desenvolvimento das atividades 
do Projovem,08.244.2006.2075 – Manut. das Atividades do fundo de assistência social- FMAS.; 
33.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO.  

 Pilõezinhos-PB,  04 de Janeiro de 2016.
Rosinaldo Lucena Mendes

PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
Nº 003/2016
Pregão presencial N.º 005/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A POPULAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE PILÕEZINHOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME
CNPJ: 09.193.047/0001-93 
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 19.805,20 (Dezenove mil oitocentos e cinco reais e vinte centavos).
 RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 06.00 – SECRETARIA DE SAÚDE ,08.00 – FUNDO MUNICI-

PAL DE SAÚDE-FMS, 10.301.1006.2048 -  MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS  DA ATENÇÃO 
BÁSICA-PAB- FIXO.-10.301.1006.2054 -  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 
10.301.2006.2074 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -FMS– 
3390.30.01 – METERIAL DE CONSUMO.

Pilõezinhos-PB, 04 de Janeiro  de 2016.
Rosinaldo Lucena Mendes

PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
Nº 004/2016

Pregão presencial N.º 008/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO 

DAS  UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILÕEZINHOS.
CONTRATADO: : MF- COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 09.039.574/0001-48
PRAZO: 31/12/2016
 VALOR TOTAL: R$ 41.015,59 (Quarenta e um mil  e quinze reais e cinquenta e nove centavos).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: dotações: 20.600 - SECRETARIA DE SAÚDE .-20.800 -Fundo Mu-

nicipal de Saúde -10.301.1006.2048 -  MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS  DA ATENÇÃO BÁSICA-
-PAB-FIXO. 10.301.1006.2053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-10.301.2006.2074 
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -FMS– 3390.30.01 – METERIAL 
DE CONSUMO.

Pilõezinhos-PB,  04 de  Janeiro de 2016.
Rosinaldo Lucena Mendes

PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
Nº 005/2016

Pregão presencial N.º 009/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAR-

MÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PILOEZINHOS.
CONTRATADO: : DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME
CNPJ: 09.193.047/0001-93 
PRAZO: 31/12/2016
 VALOR TOTAL: R$ 50.320,10 (Cinquenta mil trezentos e vinte reais e dez centavos).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 20.600 – SECRETARIA DE SAÚDE ,20.800 – FUNDO MUNICI-

PAL DE SAÚDE-FMS, 10.301.1006.2048 -  MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS  DA ATENÇÃO 
BÁSICA-PAB- FIXO.-10.301.1006.2054 -  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 
10.301.2006.2074 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -FMS– 
3390.30.01 – METERIAL DE CONSUMO.

Pilõezinhos-PB,  04 de Janeirode 2016.
Rosinaldo Lucena Mendes

PREFEITO CONSTITUCIONAL

A AMW INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, CNPJ Nº 16.854.456/0001-
59 - torna público que requereu a SEMAPA – secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de 
Cabedelo a LICENÇA DE OCUPAÇÃO para UM RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR situado no lote 
11-A, QD E, loteamento Verdes Mares, Cabedelo – PB. 
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

A AMW INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, CNPJ Nº16.854.456/0001-
59 -  torna público que requereu a SEMAPA – secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de 
Cabedelo a LICENÇA DE INSTALAÇÃO para CONSTRUÇÃO DE UM RESIDENCIAL MULTIFAMI-
LIAR situado no lote 11-A, QD E, loteamento Verdes Mares, Cabedelo – PB. 
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00014/2015.
OBJETO: Consultoria técnica para representação administrativa e defesa junto a RFB e PGFN 

- Portaria PGFN/RFB nº 3 de 03/12/15.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Finanças.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 14/12/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
Nº 006/2016

Pregão presencial N.º 010/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E PNEUS (NOVOS) DESTINADOS A MA-

NUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS.
CONTRATADO: : MILTON VEIGAS – ME 
CNPJ: 24.279.655/0001-09
PRAZO: 31/12/2016
 VALOR TOTAL: R$ 183.613,18 ( Cento e oitenta e três mil seiscentos e treze reais e dezoito 

centavos).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: dotações: 01.00 – Gabinete do Prefeito -02.00 -Secretaria de 

Administração/Finanças- 04.00 -Secretaria de Educação e Cultura-05.00 -Secretaria de Infra 
Estrutura-07.00 -Secretaria Ação social-08.00 -Fundo Municipal de Saúde – FMS-09.00 -Fundo 
Municipal de Assistencia Social – FMAS. 04.122.1001.2067 - Manutenção das atividades do gabinete 
do prefeito -04.122.2006.2068 - Coord. e manut.  das atividades administrativas e financeiras.- 
12.361.1004.2060 – Manutenção do Programa–PNATE - 12.361.1004.2080 - Manutenção das  
atividades do Ensino Básico – Fundeb /Outros - Fundeb 40% -12.361.1004.2085 - Manutenção do 
Convenio Transporte escolar/Estado -15.451.2006.2071- Coord. e manut.das ativ.a cargo da secret.
infra-estrutura-26.782.1005.2021- Coord. e manut. das atividades do transporte -08.244.2006.2073 
- Manutenção das atividades da secret  assistência social -10.301.2006.2074 - Manut. das ativi-
dades da secret. saúde - FMS 08.244.2006.2075 – Manut. das Atividades do fundo de assistência 
social- FMAS; 33.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO.

Pilõezinhos-PB, 04 de Janeiro de 2016.
Rosinaldo Lucena Mendes

PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 001/2016

Pregão presencial N.º 003/2014
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS
CONTRATADO: GRÁFICA FUTURA LTDA-ME
CNPJ: 08.634.184/0001-53  
PRAZO: 31/12/2016.
VALOR TOTAL: R$37.359,00 (Trinta e sete mil e trezentos e cinquenta e nove reais )
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 01.00 – Gabinete do Prefeito -02.00 -Secretaria de Administração/Fi-

nanças- 04.00 -Secretaria de Educação e Cultura-05.00 -Secretaria de Infra Estrutura-07.00 -Secreta-
ria Ação social-08.00 -Fundo Municipal de Saúde – FMS-09.00 -Fundo Municipal de Assistencia Social 
– FMAS; 04.122.1001.2067 - Manutenção das atividades do gabinete do prefeito,04.122.2006.2068 
- Coord. e manut.  das atividades administrativas e financeiras,12.361.1004.2080 - Manutenção 
das  atividades do Ensino Básico – Fundeb /Outros - Fundeb 40%,15.451.2006.2071- Coord. e 
manut.das ativ.a cargo da secret.infra-estrutura,08.244.2006.2073 - Manutenção das atividades da 
secret  assistência social,10.301.1006.2048 - Manutenção dos Programas da atenção básica – Pab 
fixo,10.301.2006.2074 - Manut. das atividades da secret. saúde -  FMS,08.244.1007.2041 - Manut. 
das Atividades  do Cras\Paif, 08.244.1007.2043 - Manut. das Arividades do IGDBF,08.244.1007.2044 
- Manut.das atividades desenvolvidas pelo Peti ,08.244.1007.2045  -Desenvolvimento das atividades 
do Projovem,08.244.2006.2075 – Manut. das Atividades do fundo de assistência social- FMAS.; 
33.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO.

Pilõezinhos-PB,  04 de Janeiro  de 2016.
Rosinaldo Lucena Mendes

PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO.

REF: PREGÃO PRESENCIAL 72.2014.
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 00322/2014 datado de 25/06/2014 e com término de vigência de 12 (doze) 
meses, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a execução dos serviços de confecção 
de Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social e Outros

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – JOSÉ ANTONIO DE LIMA. 
CONTRATADA: ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA – CNPJ: 16.813.730/0001-41 
- RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostrar-se 
vantajoso para a Administração Municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 26/06/2015.
NOVA VIGÊNCIA: 28/06/2016 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES, no exercício 2016. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 022/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ PAB / MDE / FUNDEB / FUS: 01.00 - 04.122.1002.2003 - 02.00 - 04.122.1002.2004 - 03.00 - 
04.123.1002.2008 - 04.00 - 20.122.2009.2009 - 05.00 - 12.361.2008.2013 - 12.361.2008.2014 
- 12.361.2021.2018 - 06.00 - 10.301.2005.2025 - 10.301.2020.2028 - 10.302.2020.2029 - 07.00 
- 08.244.2004.2037 - 08.00 - 15.452.1002.2041 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO. VI-
GÊNCIA: Dezembro 2016, PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU 
e LUZIA MARQUES DA SILVA - CNPJ 06.052.003/0002-36 - CT Nº 001/2016 - 05.01.2016 - R$ 
1.208.058,72 - Um milhão duzentos e oito mil cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos.

Mulungu, 05 de Janeiro de 2016.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
AVISO DE CADASTRAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/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 João Pessoa, 182 – Centro – Mulungu – PB, no 
horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis. Sitio: www.mulungu.pb.gov.br

Mulungu, 04 de Janeiro de 2016.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016 - SRP.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26 – 1° andar - Centro - Guarabira - PB, às 09h00min, do dia 21 de Janeiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando forma Sistema de Re-
gistro de Preços para: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento 
da Merenda Escolar para os alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental e demais 
setores da Administração Municipal para o exercício de 2016. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: 
no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 06 de Janeiro de 2016.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS ELETRICISTAS SEÇÃO PARAÍBA (ABEE – PB)
O Presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas Seção Paraíba – ABEE-PB 

no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os Associados para, em Assembleia Geral 
Extraordinária, que se realizará no dia 20 de janeiro de 2016, às 17:00h em primeira e às 17:30h em 
segunda convocação, no auditório do CREA-PB, localizado na Avenida Dom Pedro I, 809, Centro, 
nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA
a) Avaliação das Ações Administrativas do ano de 2015;
b) Análise e aprovação da movimentação financeira do ano de 2015;
c) Aprovação dos valores da Jóia e da Anuidade para o ano de 2016;
d) Eleição do representante para o Crea-PB;

João Pessoa, 05 de janeiro de 2016.
Engº. Eletr. Martinho Nobre Tomaz de Souza

Diretor Presidente
Obrigado,

Martinho Nobre
98772-0035

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
ERRATA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAR 
SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO NO 
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços Nº 00006/2015.
DOTAÇÃO: ATRAVÉS DOS CONVÊNIOS Nº CV-0706/05 E Nº EP-2178/06, FIRMADOS COM 

O MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DE SUA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. JÁ A CON-
TRAPARTIDA DO MUNICÍPIO SERÁ ATRAVÉS DA SEGUINTE RUBRICA: 09.00 - SECRETARIA 
DE INFRA-ESTRUTURA. 15.452.1009.1037 - CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO. 
4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES.

ONDE SE LÊ: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 
REALIZAR SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO 
SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB”

LEIA-SE: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAR 
SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1ª CÉLULA DE IMPLANTAÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO 
NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB”

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
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 21 
de Janeiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE FORMA PARCELADA DE CARNES E DERIVADOS. 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, 07 de Janeiro de 2016
YANNA MARIA DE MEDEIROS - Pregoeira Oficial

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2016

A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2016, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição de fardamentos, para os alunos da 
Rede Municipal de Ensino do Município de Mogeiro, no dia 19/01/2016 às 9:00 horas, na Sala de 
Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 18/01/2016.

Mogeiro, 6 de janeiro de 2016.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição de materiais didáticos e 
de expediente, para as Escolas Municipais do Município de Mogeiro que não possuem Conselho 
Escolar, no dia 19/01/2016 às 13:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presi-
dente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 18/01/2016.

Mogeiro, 6 de janeiro de 2016.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2016, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a contratação de empresa de construção civil para execução de obras de construção de Melhorias 
Sanitárias Domiciliares no Município de Mogeiro - PB, no dia 26/01/2016 às 9:00 horas, na Sala de 
Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 21/01/2016. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

Mogeiro(PB), 6 de janeiro de 2016.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de gestão, melhoria e manutenção do parque de iluminação 

pública deste Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00012/2015 - Ata de Registro de 

Preços nº 0000/0000, decorrente do processo licitatório modalidade Concorrência nº 0000/0000, 
realizado pela Prefeitura.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 02.010 - Secretaria de Obras s Serviços 
Públicos 15.451.1022.2058 - Manutenção das atividades da Secretaria de Obras s Serviços Públi-
cos 3390.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 4490.51.00 - Obras e instalações

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00057/2015 - 15.12.15 - CONSÓRCIO SERVTECH - R$ 1.728.020,52

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Consultoria técnica para representação administrativa e defesa junto a RFB e PGFN 

- Portaria PGFN/RFB nº 3 de 03/12/15.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00014/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 02.004 - Secretaria de Finanças 

04.123.2005.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças 075.3390.39.00.000 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00056/2015 - 14.12.15 - Initus Consultores Associados LTDA - R$ 35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AUTO 
POSTO MARI LTDA - R$ 1.147.800,00.

Mari - PB, 04 de Janeiro de 2016.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA – Prefeito

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2015, que objetiva: Aquisição de material 
de expediente; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DANIEL 
FRANCISCO DA SILVA SALES - R$ 372.033,50; JESSICA TRAJANO SABINO - R$ 67.975,00.

Mari - PB, 06 de Janeiro de 2016.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA - Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO - 

04.122.0200.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - 02.020 
- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 04.122.0210.2004 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 02.050 - SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO, CULTURA E ESPORTES - 02050.12.361.1880.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS P/MDE - 02050.12.361.1880.2016 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DOS 40% VINCULADOS AO FUNDEB - 
02.060 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - 15.451.2020.2014 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - 02.070 - SECRETARIA DE SAÚDE 
- 10.301.4280.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE VINCULA-
DOS AO SUS - 10.302.4280.2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 02.080 
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08.244.4860.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL - 02.090 - SECRETARIA DE TRANSPORTES 
- 26.782.0210.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E 
ESTRADAS VICINAIS - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00001/2016 - 04.01.16 - AUTO 

POSTO MARI LTDA - R$ 1.147.800,00.

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de material de expediente.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 01.00 - GABINETE DO PREFEITO - 

04.122.0200.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - 02.00 
- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 02.00.04.122.0210.2003 - MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 05.00 - SECRETARIA DE EDU-
CAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - 05.00.12.361.1880.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS P/MDE - 12.361.1880.2013 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40% - DEMAIS GASTOS - 
06.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - 06.00.15.451.0210.2024 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
- 07.00.10.301.4280.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO 
B. DE ATENÇÃO BÁSICA - 07.00.10.302.4280.2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE - 08.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08.00.08.244.4860.2036 
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
08.00.08.244.4860.2039 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A 
FUNDO - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00002/2016 - 06.01.16 - DA-

NIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - R$ 372.033,50 - CT Nº 00003/2016 - 06.01.16 - JESSICA 
TRAJANO SABINO - R$ 67.975,00.

RS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 10.425.278/0001-64 – Torna público 
que recebeu a sua Licença de Operação nº 003/2016 junto a SEMAPA – Cabedelo/PB de 16 unidades 
habitacionais, localizada à Rua Golfo de Bengala s/n Quadra, 32  - Lote 09, Intermares, Cabedelo/PB.
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 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2015, que objetiva: Con-
tratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços de construção 
de uma  Academia de Saúde, com uma área total de 300m², localizada na Rua João Batista Silveira, 
s/n, Centro da cidade de Areial/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJU-
DICO o seu objeto a: SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP - R$ 102.223,19.

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

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 08:30 horas do dia 19 de Janeiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada e 
diária de Combustíveis, derivados de petróleo, Lubrificantes e Filtros, destinados a frota de veículos 
de propriedade da Prefeitura, Contratados, locados, à disposição ou vinculados a atividade pública 
do município de Paulista - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 06 de Janeiro de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:00 horas do dia 19 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de combustíveis, 
na localização da BR 230 km 100 ou na própria cidade de João Pessoa, para abastecimento dos 
veículos pertencentes ao município de Paulista - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2009. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 06 de Janeiro de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

CNPJ:08.787.012/0001-10 
Portaria Nº 164/2016  de 04 de Janeiro de 2016.
O Prefeito Constitucional do Município de Duas Estradas, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art. 94, inciso II, “c”, da Constituição do Município 
de Duas Estradas,

R E S O L V E:
Criar e designar a Srª GLAUCIMARY SANTOS DIAS, para a partir desta data até 31 de dezembro 

de 2016, responder como Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, composta pelos 
Servidores: Srª ANA NERE PEREIRA FERREIRA – Membro e o  Srº FELIPE VINICIUS BORGES 
EPIFÂNIO - Membro, a fim de realizarem o recebimento, abertura e julgamento das propostas de 
preços nos procedimentos licitatórios que porventura venham a se realizar nesta Prefeitura durante 
o exercício 2016; servindo-lhe de título a presente Portaria, que entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Duas Estradas, 04 de Janeiro de 2016.
Registre-se e Publique-se.

EDSON GOMES DE LUNA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

CNPJ:08.787.012/0001-10 
Portaria Nº 165/2016  de 04 de Janeiro de 2016.
O Prefeito Constitucional do Município de Duas Estradas, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art. 94, inciso II, “c”, da Constituição do Município 
de Duas Estradas,

R E S O L V E:
Criar e designar o Srº ERIVELTO DA SILVA FERNANDES, para a partir desta data até 31 de 

dezembro de 2016, responder como PREGOEIRO OFICIAL do Município, e os Servidores: Srª 
VERÔNICA BORGES SILVA e a Srª JOSICLEIDE LOPES DOS SANTOS, como equipe de apoio, a 
fim de realizarem o recebimento, abertura e julgamento das propostas de preços nos procedimentos 
licitatórios que porventura venham a se realizar nesta Prefeitura durante o exercício 2016; servindo-
-lhe de título a presente Portaria, que entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Duas Estradas, 04 de Janeiro de 2016.
Registre-se e Publique-se.

EDSON GOMES DE LUNA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Pedro Gondim, 220 - Centro - Monte Horebe - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Janeiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE 
MONTE HOREBE-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2010. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34921032.
Email: CPL@MONTEHOREBE.PB.GOV.BR

Monte Horebe - PB, 06 de Janeiro de 2016
RAFAEL GOMES BRAGA - Pregoeiro Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Gondim, 220 - Centro - Monte Horebe - PB, às 10:00 horas do dia 20 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, 
ÓLEOS E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E 
LOCADOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 004/2010. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34921032.
Email: CPL@MONTEHOREBE.PB.GOV.BR

Monte Horebe - PB, 06 de Janeiro de 2016
RAFAEL GOMES BRAGA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Gondim, 220 - Centro - Monte Horebe - PB, às 11:00 horas do dia 20 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PROFIS-
SIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO 
A PREFEITURA MUNICIPAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2010. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34921032.
Email: CPL@MONTEHOREBE.PB.GOV.BR

Monte Horebe - PB, 06 de Janeiro de 2016
RAFAEL GOMES BRAGA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Pedro Gondim, 220 - Centro - Monte Horebe - PB, às 11:30 horas do dia 20 de Janeiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa 
Física ou Jurídica para Acompanhamento de Prestação de Contas de Convênios e Contratos de 
Repasse. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 004/2010. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34921032.
Email: CPL@MONTEHOREBE.PB.GOV.BR

Monte Horebe - PB, 06 de Janeiro de 2016
RAFAEL GOMES BRAGA - Pregoeiro Oficial

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

AVISO DO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016
A Prefeitura de Desterro/PB, vem através da Presidente da CPL, e considerando o disposto na 

Resolução CD/FNDE Nº 04/2015, no art. 21 da Resolução CD/FNDE Nº 26/2013, Lei Federal Nº 
11.947/2009, e a Recomendação Nº 116/2015-MPF/PR/PB-PRDC, torna público que realizará a 
Chamada Pública Nº 001/2016, para aquisição de gêneros alimentícios produzidos por Agricultores 
e Empreendedores de Base Familiar Rural Organizados em Grupo Formal destinada ao preparo das 
refeições oferecidas aos alunos matriculados na Educação Básica das Instituições Educacionais da 
Rede Pública municipal de Ensino, para o exercício de 2016. O Grupo Formal deverá apresentar 
documentos de habilitação, Projeto de Venda,  no dia 29 de janeiro de 2016, às 10h:00mn (dez 
horas). A íntegra do Edital e seus anexos estarão disponíveis na sala da CPL, localizada na sede 
da Prefeitura.

Desterro/PB, 06 de janeiro de 2016.
Ângelo Luiz Holanda Oliveira - Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00012/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00012/2015, que objetiva: Execução dos serviços de gestão, melhoria e manutenção do parque 
de iluminação pública deste Município; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: 
CONSÓRCIO SERVTECH - R$ 1.728.020,52.

Conde - PB, 15 de Dezembro de 2015
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00014/2015

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00014/2015, que objetiva: Consultoria técnica para representação administrativa e defesa junto 
a RFB e PGFN - Portaria PGFN/RFB nº 3 de 03/12/15; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: Initus Consultores Associados LTDA - R$ 35.000,00.

Conde - PB, 14 de Dezembro de 2015
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

AGROINDUSTRIA ENGENHO GREGÓRIO DE BAIXO LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.490.705/0001-50 
Torna público que  a SUDEMA – Superintendência de Administração do  Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 2808/2015 em João Pessoa, 9 de dezembro de 2015 – Prazo:  730 dias. 
Para a atividade de: Exporação e Fabricação de Cachaça Na(o)  -  FAZ. ENGENHO GREGÓRIO 
DE BAIXO  Município:  ALAGOA GRANDE – UF: PB. Processo:  2015-005827/TEC/LO-06224.

M. BERNARDINO & FILHO LTDA – CNPJ/CPF Nº 01.995.587/0001-89 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2528/2015 
em João Pessoa, 12 de novembro de 2015 – Prazo: 360 dias. Para a atividade de: Comércio Varejista 
de Combustíveis e Lubrificantes em Geral  - ( GASOLINA, DS 10, DIESEL) Na(o) – BR 361, KM 
114, S/N – CENTRO Município: ITAPORANGA – UF: PB. Processo: 2014-006939/TEC/LO-8558.

M. BERNARDINO & FILHO LTDA – CNPJ/CPF Nº 01.995.587/00001-89 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração 
nº 2529/2015 em João Pessoa, 12 de novembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Implantação de pavimento em concreto, canaletas de drenagem, caixas separadoras de água e 
óleo e troca dos tanques de combustíveis no Posto de Combustivel.Na(o) – BR 361, KM 114, S/N 
– CENTRO Município:  ITAPORANGA - UF: PB. Processo: 2014-006941/TEC/LA-0484.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - LEILÃO Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao LEILÃO Nº 00001/2015, que objetiva: Alienação do 
imóvel residencial sito à Rua Professor Francisco Falcão, nº 58, centro desta cidade de Bananeiras/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: LUIS 
WALTER CIRNE RAMALHO - R$ 122.000,00. 

Bananeiras - PB, 11 de Dezembro de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Alienação do imóvel residencial sito à Rua Professor Francisco Falcão, nº 58, centro 

desta cidade de Bananeiras/PB. FUNDAMENTO LEGAL: LEILÃO Nº 00001/2015. VIGÊNCIA: 
11/09/2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00165/2015 
- 11.12.15 - LUIS WALTER CIRNE RAMALHO - R$ 122.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONVITE Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00002/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviço de Locação de equipamento de som, iluminação 
e gerador; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME - R$ 20.100,00. 

Bananeiras - PB, 21 de Dezembro de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Locação de 

equipamento de som, iluminação e gerador. FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00002/2015. DO-
TAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - Recursos Próprios do Município de Bananeiras: RECURSOS 
ORDINÁRIOS 03.00 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 4.122.2002.2005 MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.01 - OUTROS SERCIÇOS DE TERCEIRO PESSOA 
JURÍDICA VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00166/2015 - 21.12.15 - EXPLOSÃO SOM, LUZ, PALCO 
E EVENTOS LTDA - ME - R$ 20.100,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00016/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00016/2015, que objetiva: Show Artístico da BANDA FORRÓ BAKANA.; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FORRÓ BAKANA PRODUÇÕES E EVENTOS 
LTDA - ME - R$ 10.000,00.

Bananeiras - PB, 24 de Dezembro de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

 Prefeito

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Show Artístico da BANDA FORRÓ BAKANA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 

de Licitação nº IN00016/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município 
de Bananeiras (RECURSOS ORDINÁRIOS) - 11.00 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO 
- 13.392.2020.2066 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS - 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00167/2015 - 24.12.15 - FORRÓ BAKANA PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA - ME - R$ 10.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00017/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00017/2015, 
que objetiva: Show Artístico do CANTOR RAMON SCHNAYDER; RATIFICO o correspondente pro-
cedimento e ADJUDICO o seu objeto a: TIME PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - R$ 8.000,00.

Bananeiras - PB, 24 de Dezembro de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

 Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Show Artístico do CANTOR RAMON SCHNAYDER. FUNDAMENTO LEGAL: Ine-

xigibilidade de Licitação nº IN00017/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios 
do Município de Bananeiras (RECURSOS ORDINÁRIOS) - 11.00 SECRETARIA DA CULTURA 
E TURISMO - 13.392.2020.2066 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E 
CULTURAIS - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
P. JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00168/2015 - 24.12.15 - TIME PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA - ME - R$ 8.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00018/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00018/2015, 
que objetiva: Show Artístico da BANDA FARRA DE RICO; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: BALADA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - R$ 20.000,00.

Bananeiras - PB, 05 de Janeiro de 2016
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

 Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Show Artístico da BANDA FARRA DE RICO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 

de Licitação nº IN00018/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município 
de Bananeiras (RECURSOS ORDINÁRIOS) - 11.00 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO 
- 13.392.2020.2066 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS - 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00001/2016 - 05.01.16 - BALADA PRODUÇÕES E EVENTOS 
LTDA - R$ 20.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 00164/2015
1º. Termo Aditivo ao Contrato 00164/2015 – 11.11.2015 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BANANEIRAS/PB e ALFA CONSULTORIA LTDA - CNPJ Nº 22.400.349/0001-53. Prazo: 50 (cin-
quenta) dias, contados a partir de 31.12.2015 até 18.02.2016 - Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PESQUISA PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS E 
DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ABRANGENDO ÁREA RURAL E URBANA 
DESTE MUNICÍPIO DE BANANEIRAS. Fundamento Legal: Art 57 lei 8.666/93 e Cláusula Sétima do 
Contrato. Assinaturas da prorrogação contratual em: 30.12.2015. Dotação: ORÇAMENTO DE 2016 
- Recursos Próprios do Município de Bananeiras: RECURSOS ORDINÁRIOS 03.00 SECRETARIA 
DA ADMINISTRAÇÃO 04.122.2002.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BANANEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA 
COSTA - CNPJ: 01.841.191/0001-87. Ref. PP 00007/2015. OBJETO: EXECUÇÃO DE EXAMES 
LABORATORIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL 
MUNICIPAL DR CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAÚDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO 
DESTE MUNICÍPIO. EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR ao Contrato n.º 00013/2015, 
com a empresa acima mencionada, correspondente aditivo CONTRATUAL DE VALOR no importe 
de R$ 17.629,00 (dezessete mil, seiscentos e vinte e nove reais), alterando o valor contratual para 
R$ 88.579,00 (oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais), sob a dotação orçamentária: 
ORÇAMENTO 2015. Recursos Ordinários; Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - 
Saúde; Transferência de Convênios - Saúde; Transferências de Recursos do SUS; - 07.01 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.2008.2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO 
BASICA - PAB/FIXO - 10.301.2008.2029 MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.302.2008.2035 ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA 
COMPLEXIDADE - FNS - 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA. 
Assinaturas da prorrogação contratual em: 21.12.2015. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 00089/2015
1º. Termo Aditivo ao Contrato 00089/2015 – 26.03.2015 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BANANEIRAS/PB e IMPORT INFORMÁTICA LTDA-EPP CNPJ: 04.067.695/0001-80 - R$ 46.080,00, 
alterando o valor contratual para R$ 92.160,00 (noventa e dois mil e cento e sessenta reais). Prazo 
08 meses, contados a partir de 31.12.2015 - Objeto: Locação e licença de uso dos softwares de 
contabilidade, folha de pagamento, licitação pública, protocolo web e tesouraria. Fundamento 
Legal: Art 57 lei 8666/93 e Cláusula Sétima do Contrato. Assinaturas da prorrogação contratual 
em: 30.12.2015. Dotação: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de Bananeiras: 
Recursos Ordinários - 04.00 SECRETARIA DAS FINANÇAS - 04.123.2002.2006 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE - 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - P. JURIDICA.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BANANEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL – PRORROGAÇÃO DE PRAZO

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e BASE MÁQUINAS E IMPLEMEN-
TOS AGRICOLA LTDA - CNPJ Nº 14.730.000/0003-13. Ref. PP 00035/2015. OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE PATRULHA MECANIZADA COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 
CAIXA Nº 1022341-41/2014. EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 000135/2015, com 
a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO em 
mais 05(cinco) meses, contados a partir de 31.12.2015 até 31.05.2016, sob a dotação orçamentária: 
ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS: RECURSOS 
ORDINARIOS; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - OUTROS - 10.00 SEC.DES.AGROPECUARIA 
E PESCA 20.601.2024.1043 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA COM IMPLEMENTOS 
AGRICOLAS - 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. Assinaturas da pror-
rogação contratual em: 30.12.2015. 

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

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

Companhia de Desenvolvimento da Paraíba
 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL 
DO CONTRATO PARTICULAR DE 
PROMESSA DE COMPRA E VENDA 
N.º 044/2014, CELEBRADO ENTRE A 
EMPRESA TECVIDROS INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE 
VIDROS LTDA. E A COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA 
– CINEP.

Aos  quatro dias do mês de janeiro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), nesta Cidade de João 
Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CI-
NEP, sociedade de economia mista, com sede nesta Capital, na Rua Feliciano Cirne, nº 50, Jaguaribe, 
inscrita no CNPJ sob o n° 09.123.027/0001-46, neste ato representada, respectivamente, por seus 
Diretores Presidente e de Operações, TATIANA DA ROCHA DOMICIANO, brasileira, divorciada, 
administradora, portadora da Cédula de Identidade n° 1.792.366 (SSP/PB) e CPF n° 021.731.374-
41, e THOMPSON FERNANDES MARIZ, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, inscrito no 
CPF nº 160.623.704-78, portador da Cédula de Identidade RG nº 751.599 (SSP/PB), com base na 
legislação pátria vigente, resolve por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato Particular de 
Promessa de Compra e Venda n.º 044/2014, celebrado com a empresa  TECVIDROS INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE VIDROS LTDA ., inscrita no CNPJ sob o n° 11.326.118/0001-
20, cujo objeto perfez-se na promessa de compra e venda de um imóvel para uso industrial, com 
área total de 20.643,61 m²  (vinte e um mil, seiscentos e quarenta e três, vírgula, sessenta e um 
metros quadrados), localizado na Rua Coletora 02, lote 01, quadra 13, Distrito Industrial do Ligeiro, 
no Município de Campina Grande/PB,  operando-se tal rescisão pelos fundamentos seguintes e 
gerando os efeitos a seguir fixados:

CONSIDERANDO que foi firmado o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda n.º 
044/2014 entre a empresa TECVIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE VIDROS 
LTDA., representada por sua sócia-administradora, e a Companhia de Desenvolvimento da Paraíba 
- CINEP, em 13 de outubro de 2014;

CONSIDERANDO que a empresa em tela violou disposições contratuais, enquadrando-se nas 
previsões contidas na alínea “a” da CLÁUSULA SÉTIMA  - DAS CONDIÇÕES RESOLUTIVAS - do 
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda n.º 044/2014, que se referem, respectiva-
mente, ao prazo para implantação e funcionamento do empreendimento e ao pagamento das 
parcelas do saldo devedor;

CONSIDERANDO o pleno direito de RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato Particular de 
Promessa de Compra e Venda n.º 044/2014, a CINEP o faz por decisão de seus Diretores Presidente 
e de Operações, infra-assinados, conforme  Resolução de Diretoria n° 0100/2015, datada de 03 
de setembro  de 2015, razão pela qual cessam todos os direitos e obrigações das partes, a partir 
desta data (04/01/2016), excetuando-se as responsabilidades pelos atos já decorridos e oriundos 
do referido instrumento legal;

CONSIDERANDO, por fim, todos os fundamentos descritos acima, FICA RESCINDIDO DE PLE-
NO DIREITO O CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA N.º 044/2014.

  João Pessoa, 04 de janeiro de 2016
Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP

  TATIANA DA  ROCHA DOMICIANO  THOMPSON FERNANDES MARIZ
Diretora Presidente Diretor de Operações

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

DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº- 12/2015
REGISTRO CGE Nº1501763-1
A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 

AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT através da Comissão Permanente de 
Licitação, instituída pela Portaria GS nº. 006/2015, publicada no DOE na edição de 27/01/2015, 
e em consonância com o disposto na Lei n°. 8.666/93, torna público que realizará licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS n°12/2015, tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a Aquisição 
de Revestimentos e Tubos para perfuração e instalação de 150 poços, visando atender às neces-
sidades da SEIRHMACT, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Projeto Básico, 
de acordo com o Processo Administrativo nº3549/2015/SEIRHMACT, em observância ao Edital 
que se encontra à disposição dos interessados na Avenida Ministro José Américo de Almeida, s/nº, 
Torre, João Pessoa – PB, CEP: 58.013-200, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 
horas. Maiores informações poderão ser obtidas diretamente na SEIRHMACT, através do telefone 
(83) 3218-4336/3218.4326 ou no endereço eletrônico: licitacao@serhmact.pb.gov.br. Para tanto, a 
Comissão Permanente de Licitação informa que a sessão pública para recebimento dos envelopes 
de Habilitação e Proposta Financeira ocorrerá no dia 26/01/2016, às 13:30 horas na sala da CPL, 
no endereço acima mencionado.

Washington Luís Soares Ramalho
Presidente CPL/ SEIRHMACT

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Comissão de Avaliação Especial de Desempenho

EDITAL DE CHAMAMENTO
A Presidenta da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho - CEAD, instituída pela Portaria 

nº. 198/2015-DS, publicada em 02/07/2015, no D.O.E, serve-se do presente Edital de Chamamento, 
nos termos no § 1º do artigo 28 do Decreto 35.784/2015, para notificar o servidor LUCAS FER-
REIRA DE FREITAS JÚNIOR, Matrícula 4259-5, acerca da conclusão do Parecer Conclusivo, com 
conceito Infrequente, de acordo com o art. 61, do mesmo diploma legal,  referente ao Processo de 
Avaliação de Desempenho (nº 00016020869/2015-4). Publique-se o presente edital na forma da 
lei para todos os fins de direito.

MARIA DO SOCORRO NUNES PEREIRA
Presidente da CAED – Matrícula 3272-7

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Janeiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA 
AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS 
DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO 
DO PEIXE - PB, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ACOSTADO NO PRO-
CESSO EDITALÍCIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Lei nº 8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 06 de Janeiro de 2016

VANESSA RICARTE FERNANDES - Pregoeira Oficial
 

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

Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 13:00 horas do dia 21 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM 
GELADEIRAS, BEBEDOUROS, AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, AR CONDICIONADO TIPO JANELA E 
VENTILADORES, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO REFERIDO PROCESSO 
LICITATÓRIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS 
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei 8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 06 de Janeiro de 2016

VANESSA RICARTE FERNANDES - Pregoeira Oficial
 

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

Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 14:30 horas do dia 21 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA, DESTINADA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 003/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 06 de Janeiro de 2016

VANESSA RICARTE FERNANDES - Pregoeira Oficial
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Protocolo: 2015 - 075977
Responsavel.: GLEIBSON MARTINS MONTEIRO-
-ME (LOK M
CPF/CNPJ: 009107536/0001-85
Titulo: DUP VENDA MERCR$140,50
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo: 2015 - 075978
Responsavel.: GLEIBSON MARTINS MONTEIRO-
-ME (LOK M
CPF/CNPJ: 009107536/0001-85
Titulo: DUP VENDA MERCR$344,00
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo: 2015 - 075979
Responsavel.: GLEIBSON MARTINS MONTEIRO-
-ME (LOK M
CPF/CNPJ: 009107536/0001-85
Titulo: DUP VENDA MERCR$250,00
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo: 2015 - 075980
Responsavel.: GLEIBSON MARTINS MONTEIRO-
-ME (LOK M
CPF/CNPJ: 009107536/0001-85
Titulo: DUP VENDA MERCR$140,50
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo: 2015 - 075981
Responsavel.: ICARO FELLIPE AZEVEDO BONIFACIO
CPF/CNPJ: 016813482/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$625,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 074384
Responsavel.: ICARO FELLIPE AZEVEDO BONIFACIO
CPF/CNPJ: 016813482/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$573,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 074861
Responsavel.: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 012317986/0001-07
Titulo: CHEQUER$2.453,00
Apresentante: PHY IND E COM DE COLCHOES LTDA
Protocolo: 2015 - 075451
Responsavel.: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 012317986/0001-07
Titulo: CHEQUER$2.453,00
Apresentante: PHY IND E COM DE COLCHOES LTDA
Protocolo: 2015 - 075452
Responsavel.: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 012317986/0001-07
Titulo: CHEQUER$2.453,00
Apresentante: PHY IND E COM DE COLCHOES LTDA
Protocolo: 2015 - 075453
Responsavel.: JOSE ALBERTO SANTOS DE LIMA
CPF/CNPJ: 010090124-79
Titulo: IND CONDOMINIOR$101,94
Apresentante: COND RES MULTIFAMILIAR MAISON 
VALEN
Protocolo: 2015 - 074768
Responsavel.: JOSE LEANDRO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 100830174-45
Titulo: IND CONDOMINIOR$101,04
Apresentante: COND RES MULTIFAMILIAR MAISON 
VALEN
Protocolo: 2015 - 074769
Responsavel.: KALINA LIGIA SANTOS DA NOBREGA
CPF/CNPJ: 396594884-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$119,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 074825
Responsavel.: LARISSA RAMALHO FONSECA
CPF/CNPJ: 065650544-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 40,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 074495
Responsavel.: MP ELECTRIC MONTAGENS E PRO-
JETOS EL
CPF/CNPJ: 010888131/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$594,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 074595
Responsavel.: ONILDO PAES DE CARVALHO ROCHA 
FILHO
CPF/CNPJ: 953870644-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.365,14
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 073881
Responsavel.: PATRICIA FERREIRA LICARIAO
CPF/CNPJ: 040649304-95
Titulo: IND CONDOMINIOR$101,94
Apresentante: COND RES MULTIFAMILIAR MAISON 
VALEN
Protocolo: 2015 - 074770
Responsavel.: RENE DE ALMEIDA CARVALHO
CPF/CNPJ: 630931384-34
Titulo: IND CONDOMINIOR$101,04
Apresentante: COND RES MULTIFAMILIAR MAISON 
VALEN
Protocolo: 2015 - 074771
Responsavel.: ROBERTO DANTAS DE MEDEIROS 
SEGUNDO
CPF/CNPJ: 929811514-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076753
Responsavel.: RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL 
LTDA.
CPF/CNPJ: 073034746/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.569,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 073566
Responsavel.: SUENIA GONCALVES SANTOS
CPF/CNPJ: 045992734-57
Titulo: DUP PRES SER IN  R$250,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000083
Responsavel.: THUANI QUEIROZ GOMES
CPF/CNPJ: 084099104-54
Titulo: IND CONDOMINIOR$101,04
Apresentante: COND RES MULTIFAMILIAR MAISON 
VALEN
Protocolo: 2015 - 074772

Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram 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,  07/01/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ANGELA CRISTINA DE ALBUQUER-
QUE MATO
CPF/CNPJ: 017638389/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$206,30
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000028
Responsavel.: ANTONIO MARQUES DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 022628418/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$132,85
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 074352
Responsavel.: ATRIOS JD DE LUNA RES CONST 
E INCOR
CPF/CNPJ: 017964158/0001-84
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$900,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 074309
Responsavel.: BRTEC - 324
CPF/CNPJ: 013493236/0001-59
Titulo: DUP VEN MER IND  R$354,60
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075088
Responsavel.: COML TERRA LUZ IDIOM EIRELI ME
CPF/CNPJ: 012488464/0001-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.183,74
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075168
Responsavel.: DAVI OLIVEIRA FEITOSA ALBU-
QUERQUE L
CPF/CNPJ: 009434864-24
Titulo: NT PROMISSORIAR$409,86
Apresentante: CONSTRUTORA COBRAN LTDA
Protocolo: 2015 - 074316
Responsavel.: DEBORAH BARBOSA CAVALCANTI
CPF/CNPJ: 102348474-92
Titulo: IND CONDOMINIOR$101,04
Apresentante: COND RES MULTIFAMILIAR MAISON 
VALEN
Protocolo: 2015 - 074766
Responsavel.: DEYSE CRISTINE LOPES PORTE
CPF/CNPJ: 026565534-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$357,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 072862
Responsavel.: ESCOLINHA RISQUE RABISQUE LTDA.
CPF/CNPJ: 008352882/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$106,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 074824
Responsavel.: FERNANDA ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 017335388/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.292,20
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075138
Responsavel.: FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
DE SEG
CPF/CNPJ: 009662095/0001-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$570,20
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000136
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 016938548/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 70,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 074957
Responsavel.: GERFFERSON JERONIMO ARAUJO
CPF/CNPJ: 013656383/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$362,56
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 074372
Responsavel.: GERLANDIO SALVINO RICARTE
CPF/CNPJ: 094184244-44
Titulo: IND CONDOMINIOR$101,04
Apresentante: COND RES MULTIFAMILIAR MAISON 
VALEN
Protocolo: 2015 - 074767
Responsavel.: GLAUCIO JOSE GOMES DE MORAIS 
011526
CPF/CNPJ: 017633698/0001-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.034,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000135
Responsavel.: GLEIBSON MARTINS MONTEIRO-
-ME (LOK M
CPF/CNPJ: 009107536/0001-85
Titulo: DUP VENDA MERCR$733,00
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo: 2015 - 075972
Responsavel.: GLEIBSON MARTINS MONTEIRO-
-ME (LOK M
CPF/CNPJ: 009107536/0001-85
Titulo: DUP VENDA MERCR$140,50
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo: 2015 - 075973
Responsavel.: GLEIBSON MARTINS MONTEIRO-
-ME (LOK M
CPF/CNPJ: 009107536/0001-85
Titulo: DUP VENDA MERCR$344,00
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo: 2015 - 075974
Responsavel.: GLEIBSON MARTINS MONTEIRO-
-ME (LOK M
CPF/CNPJ: 009107536/0001-85
Titulo: DUP VENDA MERCR$250,00
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo: 2015 - 075975
Responsavel.: GLEIBSON MARTINS MONTEIRO-
-ME (LOK M
CPF/CNPJ: 009107536/0001-85
Titulo: DUP VENDA MERCR$733,00
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD
Protocolo: 2015 - 075976
Responsavel.: GLEIBSON MARTINS MONTEIRO-
-ME (LOK M
CPF/CNPJ: 009107536/0001-85
Titulo: DUP VENDA MERCR$250,00
Apresentante: CIRNE PNEUS COMERCIO E SER-
VICOS LTD

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO DE Nº 006/2015. PARTES: STTP / ANA 

LUIZA FIGUEIREDO QUIRINO TEIXEIRA. OBJETO CONTRATUAL:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONTROLE INTERNO E AUDITORIA JURIDICA. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 
CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, 
COM FULCRO NO ART 57, INCISO I, § 1º E § 2º, DA LEI 8666/93. ASSINAM: FELIX ARAUO NETO / 
ANA LUIZA FIGUERIEDO QUIRINO TEIXEIRA. DATA DA ASSINARTURA: 28/12/2015

FELIX ARAUJO NETO
Superintendente - STTP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO DE Nº 1003/2015. PARTES: STTP / PE-

DRO ALVES BEZERRA DO AMARAL-ME. OBJETO CONTRATUAL:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL – “PROJETO 
SEGURANÇA VIÁRIA ESCOLAR”. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
POR MAIS 07 (SETE) MESES, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, COM FULCRO 
NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º, DA LEI 8666/93. ASSINAM: FELIX ARAUO NETO / PEDRO ALVES 
BEZERRA DO AMARAL. DATA DA ASSINARTURA: 30/12/2015

FELIX ARAUJO NETO
Superintendente - STTP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL

CONVOCAÇÃO:
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, por sua Secretaria de Habitação Social, convoca os proponentes 

abaixo relacionados para, no prazo improrrogável de 05 dias úteis, comparecerem à sede da SEMHAB, 
situada na Rua Engenheiro Leonardo Arcoverde, 121, Jaguaribe, João Pessoa, Paraíba, para escolha da 
unidade habitacional e demais procedimentos relativos à aquisição do imóvel pelo Programa Minha Casa, 
Minha Vida, faixa 2, de acordo com os termos do Edital nº 001/2015 – SEMHAB:

1º Joalison Dias Cunha
2º Rayan Lins Cordeiro
3º Gilson Celso Rodrigues Filho 
4º Romulo Hallison Santos de Oliveira
5º Edilson Dias Fernandes
6º Marcos Antonio da Silva Andrade
7º Gabriela Pontes Monteiro
8º Raissa Gonçalves Monteiro
9º Kátia Rejane Alves da Costa
10º José Evangelista Bomfin da Silva
11º Conceição de Fátima de Lima Costa 
12º Sebastião Fernandes
13º Alessandro Assunção Potter Segundo
14º Camila Coelho Silva
15º José Serafim Filho
16º Fabiano Ribeiro Feitosa
17º Márcia França de Almeida
O não atendimento à presente convocação, no prazo assinalado, implicará na exclusão imediata do 

proponente do processo de seleção, de acordo com as regras constantes do  Edital do Certame.
MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA

Secretária Municipal de Habitação Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

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

Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 20 de Janeiro de 2016, licitação modalidade Pre-
gão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Óleo Diesel - S10 e Aditivo para Óleo Diesel - S10.. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com
 Araruna - PB, 06 de Janeiro de 2016

 FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 
 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

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 

Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 10:00 horas do dia 20 de Janeiro de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Óleo Diesel S10 e Aditivo para Óleo Diesel - S10. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com
Araruna - PB, 06 de Janeiro de 2016

FRANCISCO TOSCANO NETO 
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2015, que objetiva: Aquisição de combustíveis e 
Aditivo para Óleo Diesel - S10 - Secretaria de Saúde/Fundo M.S. de Araruna/PB - 2016.; HOMOLO-
GO o correspondente procedimento licitatório em favor de: IRMÃOS MARTINIANO LTDA - ME - R$ 
161.700,00; POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA - EPP - R$ 474.700,00.

Araruna - PB, 05 de Janeiro de 2016
CHRISTINA TARGINO FERNANDES 

 Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

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

Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 11:30 horas do dia 19 de Janeiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP), para atender às necessidades de diversas secretarias do município 
de Paulista. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 06 de Janeiro de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015.
OBJETO: Aquisição de Combustíveis e Aditivo para Óleo Diesel - S10-Prefeitura Municipal de 

Araruna/PB, para o exercício de 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2015. 
DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Município de Araruna/Federais (RECURSOS 
ORDINÁRIOS/RECURSOS DA CIDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊN-
CIA DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT 
Nº 00001/2016 - 06.01.16 - IRMÃOS MARTINIANO LTDA - R$ 470.400,00 E CT Nº 00002/2016 - 
06.01.16 - POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - LTDA - EPP - R$ 572.350,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00028/2015. OBJETO: Aquisição de materiais de expediente 

diversos para Secretarias da Administração com exceção da Secretaria de Saúde-2016. ABERTURA: 
23/12/2015 as 10:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. WILMA TARGINO MARANHÃO – 
Prefeita. DATA: 05/01/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2015, que objetiva: Aquisição de materiais de 
expediente diversos para Secretarias da Administração com exceção da Secretaria de Saúde-2016; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Araruna - PB, 05 de Janeiro de 2016
WILMA TARGINO MARANHÃO 

 Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2015, que objetiva: Aquisição de Combustíveis e 
Aditivo para Óleo Diesel - S10-Prefeitura Municipal de Araruna/PB, para o exercício de 2016. HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: IRMÃOS MARTINIANO LTDA - R$ 
470.400,00; POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - LTDA - EPP - R$ 572.350,00.

Araruna - PB, 05 de Janeiro de 2016
WILMA TARGINO MARANHÃO 

 Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
OBJETO: Execução dos serviços de construção de 01 (uma) Creche Proinfância Tipo 2-Modelo 

Padrão FNDE, nesta cidade de Araruna/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo 
valor total da contratação: PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP - Valor: R$ 1.189.509,61. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com.

Araruna - PB, 23 de Dezembro de 2015
ADJÁRIO VIEIRA DOS SANTOS 

 Presidente da Comissão

JE CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 02.561.498/0001-97 – Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2783/2015 
em João Pessoa, 04 de dezembro de 2015 – Prazo: 344 dias. Para a atividade de Edificação resi-
dencial multifamiliar com 30 pavimentos tipo com o sistema de esgotamento sanitário ligado a rede 
da Cagepa. Na (o) – Yaya de Amorim  Coutinho, s/n, Miramar – Município;  João Pessoa – UF.PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 33013/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, constituída 

através do Decreto Nº 8.509/2015, datada de 08 de julho de 2015, torna público que fará realizar a 
licitação na modalidade Concorrência Nº 33013/2015, em regime de execução de empreitada por 
PREÇO UNITÁRIO, com tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL, com Recursos Próprios, a ser 
realizada no dia 12/02/2016, às 09:00 horas, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (Santos Dumont, Almirante Barroso, Agostinho Fonseca 
Neto e João Monteiro da Franca). A cópia do Edital e seus anexos estão à disposição dos interes-
sados na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, 
João Pessoa - PB, no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 18:00h, podendo ser adquirida 
mediante a entrega de 1(um) DVD ou Pen drive, o extrato do edital estará disponível no sítio da 
PMJP no endereço:  http://www.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Qualquer informação será prestada 
no local e horário acima citado.

João Pessoa, 28 de dezembro de 2015.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, sediada na Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - 
Cajazeiras - PB, às 11:00 horas do dia 20 de Janeiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
pessoa física ou jurídica para a execução dos serviços em gesso para 
atividades de manutenção, modificação, implantação de divisórias e 
aplicação de forro de gesso em prédios públicos ligados as seguintes 
secretarias: PLANEJAMENTO, EDUCAÇÃO, POLITICAS PÚBLICAS, DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO, INFRA-ESTRUTURA, GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, FAZENDA, 
PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO e demais secretarias que a caso 
necessite.. 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, 06 de Janeiro de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 012/2015
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB, entidade de Direito Público escrita com o 

CNPJ de nº 08.924.029/0001-71, por intermédio da COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚ-
BLICO, e, por meio da Empresa CONTEMAX CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO LTDA, 
no uso de suas atribuições legais, em cumprimento aos Editais de Concurso Público nº 001/2012 e 
001/2013, CONVOCA os candidatos aprovados para os Cargos conforme especificações e nomes 
listados abaixo:

1. DAS DISPOSIÇÕES GERIAS:
1.1- Os candidatos listados abaixo deverão comparecer as dependências da Prefeitura de São 

João do Rio do Peixe/PB no prazo máximo de 30 (trinta dias) a contar da publicação do presente 
Edital, munidos com toda a documentação exigida no Edital para o ato da posse.

2- DOS CARGOS E DOS CONVOCADOS:
2.1. ORIENTADOR SOCIAL CRAS:
Rosângela Pereira da Silva
Schaenne Pinheiro Nobre
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
A presente convocação obedeceu estritamente à ordem classificatória de aprovação dos can-

didatos que fizeram o concurso público realizado pelo Município de São João do Rio do Peixe/PB.
São João do Rio do Peixe/PB, 29 de Dezembro de 2015.

Rondinelli da Nóbrega Gonçalves
Secretário de Administração

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
OBJETO: Aquisição de combustíveis e Aditivo para Óleo Diesel - S10 - Secretaria de Saúde/Fundo 

M.S. de Araruna/PB - 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2015. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 
DE IMPOSTOS - SAÚDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Araruna 
e: CT Nº 00001/2016 - 06.01.16 - IRMÃOS MARTINIANO LTDA - ME - R$ 161.700,00 E CT Nº 
00002/2016 - 06.01.16 - POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA - EPP - R$ 474.700,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00024/2015. OBJETO: Aquisição de materiais de expediente 

diversos para atender a Secretaria de Saúde - Araruna/PB, para o exercício de 2016. ABERTURA: 
23/12/2015 as 13:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. CHRISTINA TARGINO FERNANDES 
- Secretária de Saúde. DATA: 05/01/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2015, que objetiva: Aquisição de materiais 
de expediente diversos para atender a Secretaria de Saúde - Araruna/PB, para o exercício de 2016; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Araruna - PB, 05 de Janeiro de 2016
CHRISTINA TARGINO FERNANDES 

Secretária de Saúde

JOSÉ WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO 
FILHO – CPF  Nº 602.318-234-87 – Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Instalação nº 14/2016 em João 
Pessoa, 5 de janeiro de 2016 – prazo: 730 
dias. Para a atividade de : CARCINICULTU-
RA: Fazenda Rio Preto, Zona Rural de Santa 
Rita/PB, composto de 07 viveiros numa área 
de 7,15ha. 01 Bacia de Sedimentação com 
1,57ha e Área de Apoio 1,04ha, totalizando 
9,76ha. Na (o) – FAZENDA RIO PRETO – Z. 
RURAL – Município: Santa Rita – UF: PB. 
Processo: 2015-007152/TEC/LI-4503.

N O R C O L N O R D E S T E  C O N S T R U -
ÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 
13.440.646/0001-31 – Torna público que a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente de 
Cabedelo , emitiu a Licença de Instalação nº 
001/2016, para atividade Construção Habita-
cional Multifamiliar (Edifício – 10 Pavimentos) 
, localizado à Rua Golfo do Campeche, Qd. 
E, LT 15 – A, Loteamento Ponta de Campina, 
Cabedelo/PB.

FORÇA EÓLICA DO BRASIL, CNPJ 
12.227.426/0001-61, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia Nº 2767/2015, em João Pessoa, 02 
de Dezembro de 2015 - Prazo: 730 dias, 
para a atividade de Implantação do PARQUE 
EÓLICO VENTOS DE ARAPUÁ 2, com 13 
aerogeradores e potência instalada de 27,3 
MW, na zona rural dos municípios de Santa 
Luzia, Areia de Baraúnas e São Mamede, 
no estado da Paraíba. Processo nº 2015-
006280/TEC/LP-2563.

FORÇA EÓLICA DO BRASIL, CNPJ 
12.227.426/0001-61, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia Nº 2768/2015, em João Pessoa, 02 
de Dezembro de 2015 - Prazo: 730 dias, para 
a atividade de Implantação do PARQUE EÓ-
LICO CANOAS 2, com 12 aerogeradores e 
potência instalada de 25,2 MW, na zona rural 
dos municípios de Santa Luzia e São José 
do Sabugi, no estado da Paraíba. Processo 
nº 2015-006282/TEC/LP-2564.

FORÇA EÓLICA DO BRASIL, CNPJ 
12.227.426/0001-61, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia Nº 2759/2015, em João Pessoa, 02 
de Dezembro de 2015 - Prazo: 730 dias, 
para a atividade de Implantação do PARQUE 
EÓLICO VENTOS DE ARAPUÁ 3, com 10 
aerogeradores e potência instalada de 21 
MW, na zona rural dos municípios de São 
Mamede, no estado da Paraíba. Processo 
nº 2015-006279/TEC/LP-2562.

FORÇA EÓLICA DO BRASIL, CNPJ 
12.227.426/0001-61, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia Nº 2770/2015, em João Pessoa, 02 
de Dezembro de 2015 - Prazo: 730 dias, 
para a atividade de Implantação do PARQUE 
EÓLICO VENTOS DE ARAPUÁ 1, com 8 ae-
rogeradores e potência instalada de 16,8 MW, 
na zona rural dos municípios de Santa Luzia 
e Areia de Baraúnas, no estado da Paraíba. 
Processo nº 2015-006285/TEC/LP-2565.

FORÇA EÓLICA DO BRASIL, CNPJ 
12.227.426/0001-61, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia Nº 2758/2015, em João Pessoa, 02 
de Dezembro de 2015 - Prazo: 730 dias, 
para a atividade de Implantação do PARQUE 
EÓLICO CHAFARIZ 6, com 13 aerogeradores 
e potência instalada de 27,3 MW, na zona 
rural dos municípios de Santa Luzia, no es-
tado da Paraíba. Processo nº 2015-006274/
TEC/LP-2561.
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