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l Hoje, astrônomos estudam o fenômeno da noite sem Lua. Página 9

l Anvisa pede que repelente que não funciona seja denunciado. Página 10
 
l Começa a vistoria de transporte escolar em Campina Grande Página 13
 
l MP inicia diálogo sobre reforma na atuação de promotores. Página 17  

DÓLAR    R$ 4,037  (compra) R$ 4,040 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 4,010  (compra) R$ 4,250  (venda)
EURO   R$ 4,396  (compra) R$ 4,402  (venda)
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Empresas querem que
Prefeitura decida valor

A Secretaria de Mobilidade Urbana - Semob recebeu ontem documento das empresas de transportes coletivos da capital 
solicitando que o percentual de aumento seja estabelecido pela própria Prefeitura de João Pessoa.  PÁGINA 4

CONTRA O MOSQUITO Ação foi 
ontem no Conde.  PÁGINA 14

FUNESC Cinema da Funesc será 
reaberto este mês.  PÁGINA 5

MASTER Paraíba sedia campeonato 
de vôlei de praia.  PÁGINA 21
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Campanha

A chegada do navio ontem pela manhã no porto de Cabedelo confirmou o compromisso firmado pela petrobras com o Governo da paraíba no sentido de que o abastecimento continuaria a ser feito

13
toneladas de

combustível

mil
navio trouxe

ontem combustível
para abastecer

postos em todo o
Estado.  PÁGINA 13

Policiamento especial garante segurança 
na estação de trem de Mandacaru.  PÁGINA 15

O governador Ricardo Coutinho desta-
cou a importância do evento, aberto ontem 
na capital,  para a cultura da paz.  PÁGINA 17

Segurança em Mandacaru
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Se já estiver na faixa dos 30 anos ou 
mais, o leitor há de ter na memória uma 
interminável coleção de simpósios, encon-
tros, congressos e seminários realizados 
pelo país afora, com o objetivo de discutir 
e traçar estratégias para enfrentar os enor-
mes desafios com os quais os governos se 
deparam nas áreas de Educação, Saúde e 
Segurança. Seja nas esferas municipais, es-
taduais ou federal, as administrações públi-
cas podem ser acusadas de muita coisa, me-
nos de se recusar a patrocinar tais debates.

Teses e mais teses, livros e monogra-
fias, inclusive nos meios acadêmicos, têm se 
encarregado de apontar causas e sugerir so-
luções para o combate ao indiscutível déficit 
de atendimento às demandas sociais nestas 
três áreas, que são, primordialmente, de 
competência do Poder Público. É de se dizer 
que tanto já se refletiu sobre estes temas 
que chegou a hora de virar o disco. Os en-
contros, congressos e simpósios continuam 
tendo a sua importância, mas o que é urgen-
te mesmo é partir para a ação. 

Foi com base nessa premissa que, tem-
pos atrás, o Governo Federal, aliando-se 
aos governos estaduais, instituiu o progra-
ma Brasil Mais Seguro. E aqui na Paraíba 
o governador Ricardo Coutinho criou, na 
mesma época, o “Paraíba Unida pela Paz”, 
tendo como bases a repressão qualificada, 
o investimento em inteligência policial e o 
trabalho integrado das Polícias Civil, Militar 
e Corpo de Bombeiros. O Estado conseguiu 
desde então uma redução significativa  dos 
crimes violentos contra a vida, depois de ter 
registrado uma escalada crescente da cri-
minalidade na última década. 

São de ações integradas, efetivas e per-

manentes que a população necessita para 
recuperar o clima de tranquilidade e segu-
rança. E esse é um trabalho que não pode 
parar. O Governo da Paraíba tem absoluta 
consciência de que esta é uma ação que pre-
cisa ser permanente. Mais do que isto: há 
meses, o governador Ricardo Coutinho che-
gou a sugerir, lá em Brasília, a criação do Mi-
nistério da Segurança Pública, até porque, 
é óbvio, os estados não dispõem de meios 
nem de estrutura para combater o chamado 
crime organizado que tem ramificações no 
País inteiro.

Diante de tudo o que vem ocorrendo 
nestes últimos anos, dá-se mesmo a im-
pressão de que os criminosos estão sempre 
à frente da ação policial, tal a ousadia de 
suas ações nas grandes e médias cidades. 
Em São Paulo, esta semana, chegaram ao 
cúmulo de guinchar bancas de revistas, da 
noite para dia, fazendo com que elas mis-
teriosamente desaparecessem.  O Nordeste 
brasileiro, como um todo, enfrenta situa-
ção que assusta. Nesta última década, a re-
gião assistiu a uma escalada no número de 
homicídios, suicídios e acidentes de trân-
sito. Os assassinatos aumentaram 65%, os 
suicídios 80% e os acidentes de trânsito 
37%. Na população jovem, os índices são 
ainda piores: um crescimento de 49% nos 
acidentes, 94% nos homicídios e 92% nos 
suicídios. Alagoas é o Estado símbolo des-
ta escalada de violência. Os números mais 
recentes mostram que a região nordesti-
na continua enfrentando problemas, mas, 
para ser justo, este é um mal que se alastra 
pelo país. A Paraíba tem feito a sua parte. E 
o crime no Brasil, certamente, não vencerá 
esta guerra.

Editorial

 Crônica

 No combate à violência

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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Coisas diferentes

Nuvens prenhes de água flutuam sobre 
a minha casa, escurecendo o jardim. Os dias 
quentes indicavam que elas viriam, mais 
cedo ou mais tarde, para despejar chuva no 
interior, embora a região litorânea há muito 
tempo perdeu a condição de cidadela inex-
pugnável às flechas de fogo que dispara Hé-
lio, sem parar.

O turbilhão de formigas, de várias raças 
e credos, que surgiu de portas, janelas e bura-
cos no assoalho e nas paredes também foi um 
claro sinal de que teríamos muita água cain-
do do céu em pleno verão. Nada entendo de 
meteorologia, por isso ainda penso que chuva 
forte é fenômeno típico de outra estação.

Pressinto que Deus não sabe bem o que 
fazer, quando chove no Brasil. É tanta gente 
pedindo chuva – inclusive muitos governan-
tes, embora façam isso em segredo –, que 
acontece de Ele autorizar São Pedro a abrir 
todas as comportas da barragem celeste de 
uma só vez. E então é aquele deus-nos-acuda...

Cidades e campos são inundados, para ale-
gria dos que fazem os telejornais. Sim, porque 
estenderam para além da conta a quilometra-
gem dos programas jornalísticos, obrigando 
os jovens produtores (antigos pauteiros) a 
subverterem o conceito de notícia. Até grilo 
cantando agora é manchete de telejornal.

Acham que tudo seria mais fácil se as 
chuvas caíssem nos locais apontados pelos 
dedos humanos. Mas as coisas não funcio-
nam assim no universo, graças a Deus. Por 

isso existe a “previsão” e não a “certeza” me-
teorológica. Já perdi a conta do tanto de ve-
zes que a natureza desmoralizou a ciência e 
a tecnologia.

Quando chove sinto vontade de armar es-
preguiçadeiras na varanda imaginária e pas-
sar o dia inteiro ouvindo um sábio manuelita 
desfiar e entrançar histórias, como fez Chehe-
razade, para ludibriar o rei Chariar, um dos 
cornos, digo, protagonistas de “As mil e uma 
noites”, que Cecília Meireles achava “glorioso”.

Observar a inconsequente luta de homens 
com a natureza, plantando as mesmas plantas 
desde a origem do mundo dependentes de 
chuva regular, em uma região de chuva inter-
mitente. O mesmo erro repetido através dos 
séculos, gerando a decrépita, porém ainda efi-
ciente dependência política e econômica.

Fugir desse torvelinho de informações. 
Da nova Babel, que os condomínios tão bem 
representam. Dessaprofunda fossa oceânica, 
de perigosos seres invisíveis, em que foi trans-
formado o espaço. De um fascismo disfarça-
do em consciência política plena, embrião de 
organizações ideológicas“ultramodernas”.

A chuva aguando os canteiros. Os pás-
saros no abrigo das árvores e dos edifícios. 
O vento estalando as palmeiras. Os reman-
sos que se formam junto à calçada. Observo 
pessoas sob o sol e a chuva. A vida é um ci-
nema. Gosto de televisão e uso computador, 
mas a janela me mostra coisas muito dife-
rentes.

            

Sinto vontade de armar espreguiçadeiras na varanda imaginária e passar 
o dia inteiro ouvindo um sábio manuelita desfiar e entrançar histórias.”
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“O turismo da Paraíba se divide 
em antes e depois da conclusão 
do Centro de Convenções de João 
Pessoa”. Da presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, a nos informar que 
antes o Estado só podia captar 
eventos para 1.200 pessoas, 
enquanto que atualmente essa 
capacidade foi elevada para 20 
mil, somados o pavilhão de fei-
ras e exposições, o pavilhão de 
congressos e convenções e o 
Teatro Pedra do Reino.   

O ciclo de produção do al-
godão colorido tem perfil 
sustentável: de acordo com 
os produtores, a plantação 
exige pouca água, caracte-
rística que relaciona a cul-
tura ao uso racional. Ainda 
sobre o Salão de Artesanato: 
haverá transporte grátis até 
o local do evento para turis-
tas hospedados em hotéis e 
pousadas na orla da capital. 
Isso se chama receptividade.  

A maioria das cidades paraibanas ultrapassou 
70% de cadastramento biométrico, informou o 
desembargador João Alves, presidente do TRE. 
Nesse prazo final, o foco está em Patos, Bayeux 
e Santa Rita, os três maiores colégios eleitorais 
depois de João Pessoa e Campina Grande. Quem 
não fizer o cadastramento, ficará sujeito a ter o 
título cancelado, ser impedido de celebrar em-
préstimo e ou se inscrever em concurso público. 

DADOS BIOMÉTRICOS

PEIxE MORTO NO ANzOL

SUSTENTÁVEL 2

UNInforme

RESSARCIMENTO

SUSTENTÁVEL 1

DEFINIÇÃO qUANDO FEVEREIRO ChEGAR

Depois do recesso forense, o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) vai concluir o 
julgamento de uma ação atípica: a que 
permite ao Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) cobrar de um marido que 
matou a esposa o ressarcimento do valor 
previdenciário pago aos filhos do casal. 
O caso analisado, que deverá influenciar 
outros julgamentos similares no País, 
ocorreu em 2009, no Rio Grande do Sul.   

Após a colheita da nova safra 
de algodão colorido na Paraíba, 
iniciada em novembro, entrou 
em curso uma experiência para 
transformar o caroço em maté-
ria-prima destinada à pecuária 
e à indústria de cosméticos, na 
forma de comida para o gado 
e óleo. A propósito, o algodão 
colorido é o tema do 23º Salão 
do Artesanato da Paraíba, a ser 
aberto no dia 15, no Espaço 
Cultural, em João Pessoa. 

Ex-governador da Paraíba e ex-prefeito de Campina Grande, Argemiro de Figueiredo foi pescar com Fer-
nando Nóbrega, prefeito de João Pessoa. Passaram horas, sem que nenhum dos dois pescasse nada. 
Então, um assessor mergulhou e colocou um peixe no anzol de Argemiro. O prefeito não se conteve: “É 
isso mesmo, o peixe do poder já vem morto”.

Quando fevereiro chegar – e ele já está bem próximo – o PT de João Pessoa vai definir, de uma vez por todas, 
se lançará candidatura própria na capital e qual será o nome da legenda que entrará na disputa eleitoral, 
disse a presidente do Diretório Municipal, Aparecida Diniz. Embora a maioria dos filiados do partido defenda 
a tese da candidatura própria, conforme disse a coluna, existe a possibilidade real e concreta de os petistas 
virem a fazer uma aliança com o PSB do governador Ricardo Coutinho, em apoio à candidatura do secretário 
João Azevedo. O secretário já informou que está em conversação com 12 legendas, entre as quais o PT. 
Nas hostes petistas, três nomes foram postos à mesa, ainda no ano passado, pré-eleitoral, quando as 
legendas estão mais propensas a valorizar sua trincheira do que a discutir alianças de forma mais aberta e 
transparente. Natural e razoável; faz parte do jogo político. Entre aqueles supostamente cotados à disputa, 
na hipótese de prevalecer a tese da candidatura própria, estão o sempre lembrado Luiz Couto, o vereador 
Flávio Eduardo Fuba e o ex-deputado estadual Rodrigo Soares. Nenhum deles, pelo menos no ano passado, 
foi enfático ou pareceu entusiasmado o suficiente para assumir o bastão. Disso ficaremos sabendo, com 
mais precisão, quando fevereiro chegar, como dissemos – e ele já está à nossa antessala. 

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Paraíba possui o metro quadrado da 
Construção Civil mais caro do NE
Em dezembro de 2015, 
o custo médio foi de R$ 
934,24, segundo o Sinapi

A Paraíba é o Estado do 
Nordeste que possui o metro 
quadrado mais caro da Cons-
trução Civil. É o que indica 
pesquisa do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
ticas (IBGE) em parceria com 

a Caixa Econômica Federal, 
divulgada ontem. Em dezem-
bro de 2015, cada metro qua-
drado no Estado custou em 
média R$ 934,24, segundo o 
Sinapi (Sistema Nacional de 
pesquisa de Custos de Índices 
da Construção Civil).

Apesar de ser o Estado 
com o metro quadrado mais 
caro no Nordeste, o aumento 
percentual registrado no acu-
mulado dos últimos 12 meses 
ficou abaixo da média regio-
nal e nacional. De dezembro 

de 2014 para dezembro de 
2015 o metro quadrado no 
Estado aumentou 3,84%; no 
mesmo período, o metro qua-
drado no Nordeste aumentou 
4,51% e o do Brasil, 5,50%. 
O aumento do gasto apenas 
com mão de obra e material 
de construção, por metro qua-
drado, teve um ritmo de cres-
cimento parecido na Paraíba, 
subindo 3,75% em 12 meses, 
aumentando de R$ 497,82 
para R$ 516,53.

Na sequência, no ran-

king de metros quadrados 
mais caros do Nordeste, vem 
o Estado do Maranhão, com 
a média do metro quadrado 
custando R$ 912,49 e Piauí, 
com média de R$ 905,00 por 
metro quadrado. Na contra-
partida de Paraíba, Maranhão 
e Piauí vem o Estado vizinho 
de Pernambuco, com o me-
tro quadrado mais barato da 
região, valendo em média 
R$ 858,40 e Sergipe, com o 
valor médio do metro qua-
drado custando R$ 864,05. 

Maior valor no País
Apesar de estar na fren-

te do Nordeste, que ficou 
com a média de metro qua-
drado de R$ 889,98, o valor 
do metro quadrado no Bra-
sil ainda é superior ao da 
Paraíba. Estimulado por Rio 
de Janeiro, Acre e Santa Ca-
tarina, que possuem os me-
tros quadrados mais caros 
do Brasil, com R$ 1.081,69, 
R$ 1.068,72 e R$ 1.055,41, 
respectivamente, a média do 
País ficou em R$ 963,39.

Na sequência, 
no ranking de 
metros quadra-
dos mais caros 
do NE, vem o 
Maranhão, com 
a média de 
R$ 912,49 e Piauí, 
R$ 905,00

Os fotógrafos, principal-
mente os repórteres fotográ-
ficos que buscam diariamente 
transformar essa forma de arte 
em uma ilustração que valha 
mais que mil palavras (na pri-
meira página do jornalismo 
impresso) comemoraram on-
tem o dia mundial do fotógra-
fo. Esse dia é comemorado em 
8 de janeiro porque foi exata-
mente nesta data, no ano de 
1839, que foi feito o anúncio 
oficial da invenção da fotogra-
fia pelo governo francês.

Para o fotógrafo do jor-
nal A União, Ortilo Antônio, 
esse dia é muito importante 
para toda a categoria. “Todos 
os dias a gente sai das reda-
ções a fim de cumprir as pau-
tas, mas sempre de ‘antena 
ligada’, ou seja, com o obje-
tivo maior de encontrar uma 
ilustração que fale por si só. 
Que atraia o olhar do leitor”, 
observou o fotógrafo Ortilo, 
que está na profissão há 39 
anos e tem como companhei-
ros de profissão em A União, 
Marcos Russo, Evandro Pereira 
e Edson Matos.

Profissionais destacam a importância da data
diA mUndiAl do fotóGrAfo

José Alves
zavieira2@gmail.com

Marcos Russo, Ortilo Antônio, Edson Matos e Evandro Pereira compõem o quadro profissional de fotógrafos que atuam diariamente no jornal A União 

fotoS: Felipe Gesteira

Estamos a caminho dos “homens-livros”?
  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

A capa da nova edição de “Fahrenheit 451”

 Estou pra lá de preocupado com 
a maneira de escritas erradas no Brasil. 
Até mesmo em alguns livros, em jornais, 
revistas, diversas publicações. Nos muros, 
é de doer. A baixa qualidade de redações 
no ENEM é um indicativo perfeito de como 
somos ou estamos ficando “burros”. Além 
dos erros gramaticais, há inadequados “con-
ceitos”, como escrever para uma matéria 
jornalística, por exemplo, que ao comentar 
um jogo da São Paulo de Juniores, “o técnico 
filosofou”. “Dio mio”, por que o técnico não 
disse, afirmou, destacou, em vez de filoso-
fou? O senso comum de autores e professores 
nos indica que filosofar é pensar, escrever, falar 
com profundidade de raciocínio. 
 (“Mora na filosofia, pra que rimar 
amor e dor?”)... Imaginem um texto assim: 
“Não é por ter passado de fase na Copinha 
que nós agora vamos relaxar. Temos de 
partir pra cima do próximo adversário com 
a mesma determinação de ontem”, filosofou 
o goleiro. Morou na filosofia?...
 Na manhã de ontem, antes de um 
“briefing” a ser realizado sobre sua obra, depois 
do Carnaval, o compositor Gustavo Magno, me 
mostrou um irônico poema que escreveu e pos-
tou no Facebook, chamado “Zuísque”. 
 O texto dele: “Estou eu, cá comigo, / 
sem as gostosas índias de Cabral, / apenas-
mente, pensando / nos prafrentementes 
futurísticos, / Deu pau... / Brasil... / Seja o 
poder de qualquer Odorico, / Bem Ama-
do ou mal amado, / na terra-tupiniquim 

Sucupira, / quem tem olho é maluco beleza, 
/ quem tem barriga é Macunaíma. / E eu 
grito: / Viva a Inconfidência Brasileira! / 
Liberdade, ainda que ARDIDA. / Pois, pois, 
não quero fados... besteira. / Vivo o lado 
Blues da vida!”.

         Gustavo teve 
alguns retornos 
desinteressantes. 
Um deles o 
aconselhava a não 
escrever “difícil” 
(!!!), mas para ser 
entendido pelas 
pessoas. Acha-
va a pessoa que 
tudo tem de ser 
entendido, pois 
caso contrário não 
há sentido em se 
escrever.  Imagine 
se o dito-cujo lesse 
um simples pa-
rágrafo de Paso-

lini: “Olho com olho de uma imagem as 
propostas de linchamento. Observo meu 
próprio massacre com a coragem serena 
de um sábio”. Pior: poderia pensar que 
Pasolini fosse o técnico de um dos times 
de futebol da Itália... Ou então a quinta 
estrofe de “Revoltaí”: “Sociedades, poetas 
divinos, / um boné espanhol pede esmola, 
/ Almodóvar faz tremer a qualquer carne, 
/ o filme de amor não tem escola” (no livro 

“Nós - An insight”, de minha autoria).

nnnnnnnnnnnn

 É hora de lembrar, ler ou reler 
“Fahrenheit 451”, de Ray Bradbury. O livro 
descreve um governo totalitário, num futuro 
incerto, mas próximo, que proíbe qualquer 
livro ou tipo de leitura, prevendo que o povo 
possa ficar instruído e se rebelar contra o 
“status quo”. Tudo é controlado e as pessoas 
só têm conhecimento dos fatos por apare-
lhos de tevês instalados em suas casas ou 
em praças ao ar livre. A leitura deixou de 
ser meio para aquisição de conhecimento 
crítico e tornou-se tão instrumental quanto 
a vida dos cidadãos, suficiente apenas para 
que saibam ler manuais e operar aparelhos.
 O que aconteceria se os livros 
fossem incinerados, varridos da face da 
Terra até o ponto em que o único vestígio 
de milênios de tradição humanista estives-
se alojado na memória de alguns poucos 
sobreviventes? São os chamados “homens-
-livros”. Jamais homens livres.
 O autor do prefácio, Manuel da Costa 
Pinto, destacou que Bradbury “não imaginou 
um país de analfabetos, mas diagnosticou um 
mundo em que a escrita foi reduzida a um 
papel meramente instrumental”.
 Com o ENEM, a filosofia do goleiro, a 
ironia de Gustavo Magno, o Facebook e Pasoli-
ni, podemos achar que estamos a caminho de 
chegarmos aos “homens-livros”?

“Existe mais de 
uma maneira 
de queimar 
um livro. O 
mundo está 
cheio 
de pessoas 
com fósforos 
acesos” 
(Ray 
Bradbury)

Feliphe Rojas
Especial para A União
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Semob recebe pedido de reavaliação 
tarifária das empresas de ônibus
Solicitação é do Sindicato 
das Empresas de Transporte 
Coletivo Urbano de JP

O Sindicato das Empre-
sas de Transporte Coletivo 
Urbano de João Pessoa (Sin-
tur-JP) protocolou, ontem, na 
Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana (Se-
mob), pedido de reavaliação 
da tarifa dos ônibus da capital. 
De acordo com o diretor ins-
titucional do SINTUR-JP, Má-
rio Tourinho, no documento 
protocolado na Semob consta 
que desde a reunião de 1º de 
dezembro do ano passado, do 
Conselho Municipal de Mobi-
lidade Urbana, o setor empre-
sarial apresentou uma lista de 
sugestões e de preocupações 
relativas ao transporte cole-
tivo e que entre elas estava a 
questão da indispensabilida-
de do equilíbrio econômico-
financeiro para a prestação 
desse serviço.

“O que pedimos - e insis-
timos nesse pedido – é que 
a própria Semob, através de 
sua equipe técnica, realize 
esse estudo e o apresente 
ao Conselho de Mobilidade 
Urbana para, conforme o res-
pectivo resultado, depois o 
encaminhe para a apreciação 
do chefe do Executivo muni-
cipal”, disse o diretor do Sin-
tur-JP, lembrando que no do-
cumento entregue à Semob 
não foi feita a anexação de 
planilha indicativa do preço 
da tarifa.

Ainda de acordo com 
Mário Tourinho, o setor em-
presarial conta com sua pla-
nilha e respectivo resultado 
tarifário, mas não lhe cabe 
divulgar. “A planilha oficial e 
que todas as vezes é a apre-
ciada no Conselho de Mobi-
lidade Urbana é a da Semob 
e não a das empresas. Se a 
planilha da Semob apre-
sentar diferenças signifi-
cativas da elaborada pelo 
setor empresarial, aí, sim, 
oportunamente, fazermos 
nossos questionamentos”, 
destaca o representante do 
Sintur-JP.

Ao declarar que a tarifa 
atual está defasada desde sua 
origem, Mário Tourinho jus-
tificou que na planilha apre-
ciada anteriormente o preço 
da passagem aprovado pelo 
Conselho Municipal de Mobi-
lidade Urbana foi de R$ 2,76 e 
não R$ 2,70. “Portanto, desde 
o início da atual tarifa já es-
tamos trabalhando com uma 
defasagem de seis centavos 
(R$ 0,06)”, declara Mário.

Para o diretor do Sintur-
JP, a situação econômica do 
País, com sua crise e inflação 
elevada, atingiu em cheio 
principalmente o setor de 
transporte coletivo a partir 
da elevação nos preços de um 
dos insumos básicos desta 
atividade, que é o combustí-
vel. “Somente nestes últimos 
40 dias, o óleo diesel subiu R$ 
0,26 por litro, logo, para um 
setor que consome 1,6 milhão 
de litros por mês, só aí está 
um adicional de custo de mais 
de R$ 400 mil reais”, enfatiza 
Mário.

Outras cidades
Diante da insistência 

quanto ao por que o SINTUR-
JP não informar qual a tarifa 
que entende necessária para 
a prestação do serviço de 
transporte coletivo aqui em 
João Pessoa, Mário Tourinho 
sugeriu que se observassem 
as tarifas de outras cidades de 
porte similar e até menores 
que João Pessoa. “Nem cabe 
que apontemos uma Salvador 
que está com o preço de R$ 
3,30. Mas, lá em Aracaju, ci-
dade bem similar à capital pa-
raibana, desde dezembro que 
a tarifa está em R$ 3,10. E no 
interior de Pernambuco, a ci-
dade de Petrolina já vem pra-
ticando tarifa de R$ 3,20, mes-
mo valor que está aprovado 
pelo Conselho de Mobilidade 
Urbana de Maceió, aguardan-
do a homologação do pre-
feito de lá. E atentemos que 
em várias cidades há isenção 
de ICMS do combustível do 
transporte coletivo e também 
do ISS das Prefeituras, o que 
não ocorre aqui”, finalizou o 
diretor do Sintur-JP.

Esta é a época do ano em que os 
pais precisam adquirir o material es-
colar necessário para o ano letivo dos 
filhos. Mas, para economizar, é preciso 
o consumidor estar atento aos preços 
porque um produto de uma mesma 
marca e modelo pode ter o valor bem 
diferenciado, como é o caso da unida-
de do lápis grafite nº 2 Faber, que apre-
senta uma alta variação, 718,18, segun-
do pesquisa realizada pela Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon-JP). O menor pre-
ço é encontrado a 33 centavos (livraria 
Modelo) e, o maior, a R$ 2,70 (livraria 
Arco-Iris), uma diferença de R$ 2,37.

Considerando outras grandes va-
riações no preço de outros produtos, 
o secretário Helton Renê orienta ao 
consumidor que se baseie na pesqui-
sa do Procon-JP antes de ir às livrarias. 
“Mesmo quando, aparentemente, a 
diferença é irrisória, vale à pena com-
prar onde for mais barato porque, no 
final de tudo, a economia vai ser bem 
expressiva. Os pais devem se basear 
pelo conjunto dos produtos que vão 

precisar adquirir. Quem tem mais de 
um filho na escola verá que a diferen-
ça será bem significativa”, salientou.

O levantamento de preços, que 
foi realizado em sete livrarias de João 
Pessoa entre os dias 4 e 7, encontrou a 
menor variação na cola colorida para 
isopor Koala 40g, 0,72%, com os valo-
res entre R$ 1,39 e R$ 1,40, uma dife-
rença de apenas um centavo. Foram 
pesquisados 154 itens de várias marcas 
como agendas estudantis, apontado-
res, borrachas, cadernos, lápis, cane-
tas, cartolinas, colas, estojos, lanchei-
ras e vários tipos de papel.

As maiores variações ficaram com 
a unidade do apontador simples Faber 
(580%), com preços entre R$ 0,25 e 
R$ 1,70; lapiseira 5mm Bic (472,13%), 
com preços entre R$ 1,83 e R$ 10,47; 
fita Durex 12x30 (441,54%), com pre-
ços entre R$ 0,65 e R$ 3,52; lápis de 
cor inteiro conjunto com 12 Faber 
(404,04%), com preços entre R$ 9,90 e 
R$ 49,90; caneta hidrográfica conjun-
to com 12 Faber (354,18%), com pre-
ços entre R$ 3,95 e R$ 17,94.

Variação no preço do material 
escolar pode chegar a 718%

Pesquisa em joão Pessoa

FoTo: Evandro Pereira

Pais pesquisam preço para a compra do material escolar dos filhos em livrarias da capital  

Catorze alunos e professo-
res de 7 escolas da Rede Esta-
dual de Ensino foram premia-
dos no projeto Natal na Usina, 
promovido pela companhia 
de energia elétrica da Paraíba, 
Energisa. A cerimônia foi na 
4ª feira (6), na Usina Cultural 
Energisa, na capital. São 7 alu-
nos e 7 professores. Cada um 
recebeu R$ 1 mil. Ao todo, 10 
escolas foram reconhecidas 
com o prêmio.

As unidades da rede esta-
dual são de João Pessoa, Sapé, 
Cuité e São Mamede. Professo-
res e alunos tiveram os textos 
reconhecidos e premiados com 
dinheiro e com um box da co-
leção literária Primeira Leitura. 
Os temas das redações premia-
das foram sobre os escritores 
paraibanos Ariano Suassuna 
e Augusto dos Anjos e os po-
líticos Epitácio Pessoa e João 
Pessoa.

Alunos e professores 
premiados em concurso

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), por meio do 
Centro Formador de Recursos 
Humanos (Cefor-RH), publicou 
no Diário Oficial da Paraíba de 
ontem o edital para o Processo 
Seletivo para Residência Médi-
ca no Hospital de Emergência 
e Trauma Senador Humberto 
Lucena, Complexo Hospitalar 
Arlinda Marques e Hospital 
Edson Ramalho. A publicação 
apresenta as normas do pro-

cesso seletivo para o preenchi-
mento das vagas oferecidas. 

As inscrições podem ser 
realizadas presencialmente, de 
11 a 22, de segunda à sexta-fei-
ra, das 8h às 12h e das 13h30 
às 16h30, na Secretaria Escolar 
do Cefor-RH, no Complexo Psi-
quiátrico Juliano Moreira, na 
Av. Pedro II, bairro da Torre, na 
capital, ou via sedex, com toda 
documentação exigida para o 
mesmo endereço.

Saúde divulga edital 
de Residência Médica

Pescador que 
capturou um 
tubarão-lixa paga 
fiança e é solto

Um dos pescadores res-
ponsáveis pela captura e morte 
de um tubarão-lixa, na manhã 
da quinta-feira (7), na Praia do 
Cabo Branco, foi detido e enca-
minhado à delegacia, ontem, 
de acordo com o comandante 
do Batalhão de Polícia Ambien-
tal, major Tibério. O homem 
foi identificado pelo núcleo de 
inteligência da polícia, que ana-
lisou imagens divulgadas nas 
redes sociais. A polícia chegou 
até a casa do acusado de crime 
ambiental, também localizada 
no Cabo Branco, através de li-
gações anônimas da população.

Em depoimento, ele dis-
se que não sabia da ilegalida-
de da pesca do animal e que 
a captura não foi intencional. 
Ele afirmou que colocou a rede 
na água e, quando a removeu, 
o tubarão estava preso nela. 
Então o levou para a terra e 
posteriormente dividiu a carne 
do animal com outras pessoas. 
Após prestar depoimento, o 
homem pagou uma multa de 
R$ 5 mil e foi liberado.

jogo beneficente 
será realizado hoje

A Associação dos Caminhan-
tes e Corredores de Rua da Paraíba 
(Ascorpa/PB) realiza hoje, às 7h30, 
no campo do Celeste, no Geisel, 
um jogo beneficente para o atleta 
Neto Bala. Os participantes terão 
que levar um quilo de alimento não 
perecível, onde toda a arrecadação 
será entregue à família de Neto. A 
maioria dos atletas da associação 
participará, numa autêntica de-
monstração de carinho e solidarie-
dade. 

Para o vice presidente da As-
corpa, Normando José, um momen-
to de grandeza de todos que fazem 
a associação para um atleta que 
tem história e conta com a amizade 
de todos. Segundo ele, a expecta-
tiva é arrecadar muitos alimentos e 
passar para Neto.

imagens podem 
revelar homicida

A Delegacia de Crimes con-
tra Pessoa (Homicídios) da capital 
já iniciou a análise das imagens de 
circuito de câmeras que podem 
contribuir para a elucidação da 
morte da atendente de telemarke-
ting, Suênia de Sousa Silva, 25, na 
noite da quinta-feira (7), em Man-
gabeira, em João Pessoa. Segundo 
informações, Suênia foi atingida 
por um disparo de arma de fogo 
no tórax quando saía do traba-
lho. O delegado responsável pela 
presidência do inquérito é Luiz de 
Cerqueira Cotrim. 

De acordo com a autoridade 
policial, o primeiro passo da in-
vestigação é analisar esse mate-
rial com as imagens externas da 
empresa em que Suênia de Sousa 
trabalhava. 

Furto a fios de 
telefone e internet

A Delegacia de Roubos e Furtos 
de Campina Grande e o Bope da PM 
prenderam ontem Lucinaldo Justino, 
37, no momento em que furtava fios 
de telefone no bairro do Catolé, em 
Campina Grande. Lucinaldo Justino foi 
flagrado com o armário de distribui-
ção das linhas telefônica na cabeça e 
não conseguiu fugir, mas um compar-
sa escapou. “Recebemos a informação 
de que havia uma dupla que estava 
furtando os fios no bairro do Catolé e 
fomos até lá. Ao chegarmos, um de-
les conseguiu se evadir do local, mas 
o outro foi pego em flagrante ainda 
com a caixa completa de telefonia na 
cabeça, sendo preso em flagrante e 
levado para prestar depoimento na 
delegacia, onde foi autuado por furto 
qualificado e levado para o Serrotão”, 
disse o delegado Cristiano Santana.

Prisões no Litoral 
sul da Paraíba

Em 48h, as Polícias Civil e Militar 
prenderam no Litoral Sul da Paraíba 
dois homens suspeitos de crimes, en-
tre homicídios, roubos e tráfico. Am-
bos são apontados como integrantes 
da quadrilha chefiada pelo assentado 
Samuel Mariano da Silva, 35, o Samu-
ca, preso dia 2 de janeiro de 2015 
na cidade de Igarassu, Pernambuco. 
Ontem, investigações da 6ª Delegacia 
Seccional de Polícia Civil resultaram na 
prisão de Josenildo Juvêncio da Silva, 
22, conhecido como ‘Pindoba’. A ação 
aconteceu em Pitimbu. Na noite ante-
rior, policiais militares prenderam Gui-
lherme da Silva Cândido, 20. Os dois 
tinham contra si mandados de prisão 
expedidos pela Comarca de Alhandra, 
sendo por associação criminosa e trá-
fico de drogas.

O Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pes-
quisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) 
liberou ontem o resul-
tado do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio 
(Enem) 2015. Os 5,7 
milhões de candidatos 
que fizeram as pro-
vas já podem conferir 
as notas na página do 
participante do Enem. 
Para acessar, é neces-
sário informar o CPF e 
a senha escolhida na 
hora da inscrição.

Tabela 
Os estudantes têm 

acesso a uma tabela 
com a nota obtida em 
cada uma das provas: 
Linguagens, Matemáti-

ca, Ciências Humanas, 
Ciências da Natureza 
e Redação. Eles ainda 
não têm, no entanto, 
acesso ao espelho da 
redação, com a corre-
ção mais detalhada do 
texto, que será divulga-
do posteriormente.

sisu
A partir de segun-

da-feira (11) as notas 
no Enem poderão ser 
usadas para concorrer 
a vagas em instituições 
públicas de Ensino Su-
perior em todo o País 
por meio do Sistema 
de Seleção Unificada 
(Sisu). As inscrições do 
Sisu ficarão abertas de 
11 a 14. Nesta edição 
serão ofertadas 228 mil 
vagas. Para participar, o 
candidato não pode ter 
tirado 0 na redação.

Inep libera notas para 
acesso dos candidatos

enem 2015

Yara Aquino
Da Agência Brasil
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O endereço 
da cultura
Presidente da Funesc anuncia inauguração 

de cinema e outros projetos que vão

movimentar o Espaço Cultural este mês

O ano de 2015 foi muito bom para a quem 
curte arte e cultura e utilizou-se das atividades 
da Fundação Espaço Cultural José Lins do Rego. 
Diversos projetos e eventos foram executados, 
influenciando na formação cultural da popu-

lação paraibana. Este ano não será diferente. 
A presidente da Funesc, Márcia Lucena, 
garante que o endereço da cultura durante 

este mês de janeiro será o Espaço Cultural. 
E revela para os leitores de A União as novi-

dades que acontecem desde o início deste ano 
em nosso maior instrumento cultural.

Para começar, informa Márcia Lucena, o 
Espaço Cultural, além de seus múltiplos espa-
ços, estará entregando ao público um cinema, 
uma nova sala de cinema - o Cine Banguê. A an-
tiga sala foi transformada na sala de Concertos 
Maestro José Siqueira e foi construído um novo 
cinema que será inaugurado ainda este mês. 

Em janeiro também está acontecendo o 
Circuito Cardume - uma ocupação feita por gru-
pos e artistas locais para uma mostra de teatro 
dança e circo. O Cardume acontece no Teatro 

Paulo Pontes, desde o última quinta-feira (7) 
e prossegue até o dia 24 de janeiro como 

resultado de uma construção coletiva com 
os respectivos Fóruns. 

“Além disso, lançamos o Projeto 
Cambada que também é uma ocu-

pação onde neste mês nobre onde 

circula por aqui muita gente, teremos 
música paraibana tocada e cantada 
por artistas paraibanos, também 
na sala de Concertos Maestro 
José Siqueira. Ou seja, o Espaço 
Cultural é o endereço da cul-
tura em janeiro”, garante.

Márcia apenas dá 
prosseguimento ao 
trabalho executado 
no ano passado, 
quando diversos 
projetos foram implan-
tados pela atual gestão 
(veja abaixo). “Além dessa 
ocupação permanente com 
os diferentes projetos, creio 
que dar apoio à produção exis-
tente nos trouxe à possibilidade 
de apoiar grandes eventos como 
o Mit, festival de Teatro, o HQPB 
, Campus Festival ou os 60 anos da 
UFPB, mas considero um grande mo-
mento o Concerto Orixás em parceria 
com os Correios, em comemoração ao Dia 
da Consciência Negra”, destaca. 

Para Márcia, os projetos desenvol-
vidos pela Funesc abrem espaço para 
o escoamento da produção cultural 
existente aqui. “Além disso associar 
as Mostras à formações estimula 
e provoca novos arranjos, novas 
produções”, acrescenta. 

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

FOTOS: Divulgação e Edson Matos

Márcia Lucena é presidente 
da Fundação Espaço Cultural

Projetos implantados
pela Funesc em 2015
n 1. De Repente no Espaço, show de duplas de repentistas nas 
primeiras quartas-feiras do mês; 

n 2. Interatos - Mostra de Teatro, Dança e Circo, no primeiro final 
de semana de cada mês; 

n 3. Música do Mundo, sempre na segunda sexta-feira de cada mês; 

n 4. Quintas Dialógicas - momento de conversas e debates sobre as 
artes visuais, sempre nas penúltimas quintas-feiras do mês; 

n 5. O Bailaço pra dançar no teatro de Arena, nos últimos sábados; 

n 6. Sarau na Biblioteca dois sábados por mês; 

n 7. A Ferinha de Domingo que trás para a praça do Povo artesanato, 
antiguidades e comidinhas, sempre no último domingo; 

n 8. O Criança tem Espaço com diversas atividades voltadas para as crianças também 
sempre no último domingo; 

n 9. O Projeto Circo no Espaço com a implantação décima escola de Circo: 

n 10. O Projeto Circo que Roda que leva oficinas para bairros e outras cidades, além 
disso retomamos a Gibiteca e trouxemos atividades permanentes de formação para 
todas as áreas. 

Portugal vai ajudar a 
reconstruir Museu da 
Língua Portuguesa

PÁGINA 7 PÁGINA 8

PATRIMÔNIO

Jornalistas profissionais 
da Paraíba comemoram 
aniversário do Sindicato

CELEBRAÇÃO

O mais importante projeto é o que 
engloba tudo isso, que é o projeto de 
ocupação permanente da Funesc 
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Waldir, o rebelde

Ramalho
LeiteOs ipês estão floridos. Viva!

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Nascido no dia de São Sebastião, eu costuma-
va brincar com ele: se fosse filho dos moradores do 
Engenho Avenca, seu nome seria Bastião. Mas Waldir 
Lira dos Santos Lima (foto) nasceu na Casa Grande e 
seu destino seriam as alturas. Sua vida pública começou 
nos anos 1960 com Pedro Gondim lhe abrindo as portas 
do Palácio e o introduzindo na política. Daí para  frente, 
ele passou a abrir as portas do poder para os outros e 
conseguiu manter-se por muitos anos na cúpula gover-
namental. Aclamado com respeito, de Pedro Gondim 
a Ronaldo Cunha Lima, sua presença foi constante e 
indispensável nos pleitos eleitorais travados na Paraíba, 
fossem eles diretos ou indiretos. 

Página inesquecível da história da Paraíba teve 
em Waldir um dos principais protagonistas. Foi o apoio 
de Waldir como presidente da Arena que viabilizou a 
disputa de Antônio Mariz à convenção daquele partido, 
contra Tarcísio Burity, enfrentando a ira dos quartéis 
e o poderio econômico do Grupo da Várzea, que defen-
diam o regime de exceção mascarado por uma Consti-
tuição fardada. WaldIr, além ficar ao lado  de Mariz, pôs 
também sua cabeça a prêmio aceitando disputar a vaga 
de vice-governador. Sua fama de conspirador vinha, 
porém, de longe, desde os tempos em que um nascente 
Partido Democrata Cristão, invenção gondinista, servia 
para acirrar os ânimos dos udeno-agripinistas.

Nascido em Serraria, só teve direito de disputar os 
votos de sua terra quando o filho de Antonio Carvalho, 
amigo de Pedro Gondim, despediu-se das várias tenta-
tivas de se eleger deputado estadual. Naquele tempo, 
as amizades eram respeitadas. Um Waldir correto e 
disciplinado foi completar sua votação na região de 
Umbuzeiro onde mantinha laços familiares. Presidente 
da Assembleia Legislativa em duas oportunidades rea-
lizou o primeiro concurso público para preenchimento 
de cargos, naquela casa que dirigiu com raro brilho e 
acatamento geral.

Rebelde contra as injustiças, bravo no combate 
aos desatinos dos áulicos do poder, era severo na crítica 
e contundente nos protestos. No governo de Ernani 
Satyro sua oposição quase isolada compôs com Edvaldo 
Motta e Eilzo Matos  um trio apelidado pela imprensa 
de Tupamaros, numa alusão aos rebeldes Uruguaios. 
Esse grupo, para  tirar o sono do governador, chegou a 
mirar no que ele possuía de mais sagrado: sua produção 
literária. O grupo anunciou que iria queimar em praça 
pública, o livro “O Quadro Negro”  de autoria do imor-
tal da APL que ocupava o Palácio. Egídio Madruga que 
presidia a Assembleia, assistiu certa feita WaldIr rasgar 
o Regimento Interno em sinal de protesto: “já que Vossa 
Excelência não o cumpre”!

Na eleição de 1978 fomos delegados da Paraíba ao 
Colégio Eleitoral que elegeu o general João Figueiredo, 
presidente da República. Waldir, derrotado na conven-
ção da Arena para vice-governador, candidatou-se a 
deputado federal. Fizemos uma dobradinha em todo 
o Brejo: ele federal  e eu estadual. Àquela altura, era 
tempo de Burity, e a razão nos aconselhava: cada um 
cuide de si... Os reflexos da nossa rebeldia assustaram 
os eleitores da Arena. Os eleitores do presidente deram 
dois bons suplentes. Ficamos sem mandato.

Quando Waldir pensava em comemorar seus 81 
anos, no próximo dia 20, eis que a vida se retira e deixa 
apenas a saudade e a história de um político digno, 
competente e probo. A pequenina Paraíba ficou menor 
com a sua ausência.

Farolito

Todo fim de ano era a mesma 
paisagem. As  provas finais do Liceu 
coincidiam com o florir dos majestosos 
paus d’arco que embelezavam  vários 
lugares da cidade e, em especial,  o 
canteiro central da Avenida Getúlio 
Vargas. Era tempo de começar as 
férias, preparar para as festas de Natal 
e Ano-Novo e, logo depois, no começo 
do ano seguinte, nova matrícula, nova 
série – e assim por diante.

Bem que as mangueiras da João 
Machado teimavam em querer com-
petir com os ipês ( paus d’arco de flor 
amarela) do Liceu. Elas, as manguei-
ras, florescem duas vezes por ano e 
sobre os ipês levam a vantagem de se 
encherem de suculentas mangas que, 
muitas vezes, matam a vontade de co-
mer de um bocado de meninos pobres. 
Mas, mesmo sem frutos, os paus d’arco 
defronte do Liceu ganhavam sem-
pre na muda disputa com as outras 
árvores preferidas da cidade – acácias, 
flamboyants e cedros. Falar em cedro, 
aquele que plantei no jardim do Grupo 
Isabel Maria das Neves, no Dia da 
árvore em 1949, ainda está lá, vivo e 
presente na paisagem da João Macha-
do, com um tronco grosso e cheio de 
galhos que não param de crescer.

Quando a gente  esperava a 
chegada do professor Walter para a 
aula de Matemática, olhando pela ja-
nela numa sala do primeiro andar do 
Liceu,  pra ver se o carro preto dele já 
estava estacionado, a primeira coisa 
que via era o amarelo dos paus d’arco 
– é uma visão que ainda hoje, mais 
de   60 anos depois, não sai da minha 
retina. Um amarelo  cor  de ouro, 
resplandecente,  construído  pela na-
tureza e transformado num dos mais 
belos matizes que já vi em minha 

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

O carro ia saindo do centro 
comercial, vulgo “shopping” para os 
colonos do Tio Sam. Eu não só evito 
dizer o nome americanalhado como 
até de ir lá, nas lojas da moda, nos 
“pátios da alimentação”. Eu disse 
“dizer”, e não “falar”, como dizem os 
colonos do Sul Maravilha, colocan-
do um “xis” após o “d” ou o “t”. As 
línguas neolatinas não têm esse som. 
Portugal, Espanha, França, Romêna, 
Bulgária, Angola, Moçambique, e de-
mais, não têm o “t” e o “d” molhados 
e enganchados a um “xis” posterior. 
Só a Itália tem esse som, seguida do 
sudeste brasileiro e pelos paus-de-a-
rara retornados de Sampa, de Copa e 
do Maraca.

Mas, como eu ia dizendo, o carro 
ia saindo da garagem do centro co-
mercial. Estava na porta da garagem. 
Diz-se que o bicho automóvel escolhe 
os lugares mais inconvenientes para 
se quebrar, como os cruzamentos, ou 
debaixo dos semáforos, ou ainda junto 
às placas de estacionamento proibido. 
Aí uma nuvem de vapor saiu do cofre 
do motor, ou de debaixo do capô, se 
preferir. O vapor era acompanhado de 
um chiado de gato zangado. Sua dona 
aproveitou a embalagem para termi-

nar de sair da garagem. Foi ajudada 
por um popular solícito para terminar 
de tirar o carro da porta do concorri-
do estacionamento. 

A dona do carro é também 
minha dona, assim como dos outros 
bichos daqui de casa: dois cachorros, 
três gatos, oito passarinhos, alguns 
computadores e mais outro carro. De 
repente, o telefone tocou e me avisou 
da pane inesperada. Fui à concessio-
nária. Felizmente a loja não tinha a 
peça sinistrada, caríssima. Os caras 
me deram a peça partida e rumei ao 
comércio paralelo. Olhando a peça, 
entendi que seria fácil de fazer uma 
similar de aço – pois ela era respon-
sável pela circulação da água e não 
devia ser feita de um plástico ordi-
nário como aquele. Logo achei um 
torneiro-mecânico que se habilitou 
a fazer a engenhoca com reluzente e 
eterno aço inoxidável. 

Deu certo, viu? E por um preço 
quatro vezes mais barato que a peça 
frágil e original. 

– Quanto tempo essa vai du-
rar?

– O carro vai se acabar e ela 
fica.

A peça original era fabricada 

Precoce
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vida. Debaixo das árvores, a grama 
verdinha bem aguada, o cinzento dos 
paralelepípedos da avenida, o cinza 
caspento das paredes e dos muros do 
Liceu e o amarelo, belíssimo, das flores 
que – em cima, nos galhos e embaixo, 
no chão - parecia refletir os raios do 
sol para toda a cidade admirar.

A cada ano,  a cena se repete: as 
plantas se renovam num espetáculo 
prometido e rigorosamente cumprido e 
com elas a história da cidade vai sendo 
reconstruída. São as acácias, são os 
flamboyants, são as mangueiras carre-
gadas de frutos doces e macios, gratui-
tos e disponíveis, são os coqueiros e as 
gameleiras de Tambaú, são os mangue-
zais do Roger e de Mandacaru, são os 
jambeiros da Coremas, são os oitis do 
ABC,  em  Jaguaribe – enfim é a cidade 
de João Pessoa, encantadora cidade de 
João Pessoa, meu sublime torrão.

Na sua  história que em 2015  
completou  430 anos, não sei ao certo 
quem plantou os paus d’arco ali em  
frente ao Liceu. Gonzaga Rodrigues, 

sempre preocupado com essas coisas, 
reclamou, no começo do ano retra-
sado que os ipês se esqueceram de 
florir,  mas  Martinho Moreira Franco 
aproveitou a deixa e,  em bem traçadas 
linhas,  compôs uma bela  cantata em 
homenagem  aos paus d’arco da cidade,  
saudando a  aparição, ainda que rápida,  
do florido amarelo.   

 Agora, nesta primeira semana  de 
janeiro os ipês se cobriram de flores: 
amarelas, maravilhosas que embele-
zaram toda a cidade, a partir da Lagoa, 
subindo pela Getúlio Vargas e foram até 
os confins de Bayeux e Santa Rita. E até 
nos contra-fortes da Borborema e nos 
picos das serras de Areia  e de Araruna 
lá estavam eles, floridos, exuberantes, 
fantásticos.

Como dizia minha avó Mãe Venân-
cia: eles são como as chuvas de verão 
- tardam mas nunca faltam.

E viva esta cidade e viva a  Paraíba 
que nos seus caminhos nos presenteia 
com os seus  ipês floridos de um amare-
lo que no mundo não tem igual! 

com o espírito da obsolescência plane-
jada, ou obsolescência precoce, para se 
acabar logo e o freguês ter de comprar 
outra, caríssima, pois só uma original 
se adequa ao lugar da peça. Original ou 
similar, feita de um material decente, 
que pode ser cobre, alumínio ou aço. 
Bom mesmo é o aço, inoxidável como 
dizia o engenheiro Temístocles Maciel, 
ao nos tratar por “figura inoxidável”. 
Vou bem, Major Temi, apesar de você 
ter partido tão precocemente, num 
domingo de praia, azul, entre o céu e o 
mar, no embalo de uma rede.

A obsolescência planejada con-
siste na caducidade do projeto de um 
bem, condenado adrede a ser supera-
do pelo modelo seguinte do mesmo 
fabricante, que vendeu a bugiganga 
ao consumidor. Logo um modelo da 
mesma marca, aparentemente mais 
“moderno”, é oferecido à praça, prece-
dido de intensa campanha publicitária. 
Já passei dez anos com um mesmo 
carro, que vendi em perfeito estado. 
Posso passar outros dez. 

A obsolescência precoce é deter-
minada pela fragilidade de um bem, 
feito para se quebrar ao menor sopro 
do tempo. Como o cachimbo de plásti-
co do carro da minha dona, que substi-
tuí pelo de aço inox. A peça está pronta 
para enfrentar a III Guerra Mundial 
que se anuncia. Vou perguntar ao 
mecânico quais são as peças de igual 
fragilidade do carro, pois pretendo 
substituí-las por cópias feitas do bom 
e duro aço – aquele reciclado dos tan-
ques e navios que sobraram da última 
guerra, tão mundial, tão infernal. 

Onde vão achar matéria prima 
para fazer a próxima guerra? Na suca-
ta da última?

(Esta coluna sai terça, quinta e 
sábado.)
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Kim Jong-un le fou
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Mídias em destaque

Em cartaz

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

SERVIÇO

     Humor 
Cristovam TadeuBARTOLO

Meu pai, de saudosa memória, um simples operário, era 
marceneiro. Eu tive o privilégio de, sendo o caçula dentre 
todos seus filhos de ambos casamentos – ele e minha mãe 
casaram-se viúvos – ter sido com quem ele mais conversava. 
Em suas reminiscências, que ele me verbalizava, contou que, 
certa vez, fora chamado para prestação de um serviço no 
Hospital da Tamarineira, renomado hospital psiquiátrico, o 
segundo do Brasil, sediado em Recife. Também conhecido 
como o Hospital dos Alienados, o Tamarineira recebeu a 
nova denominação de Hospital Ulysses Pernambucano, em 
homenagem ao médico que, em 1930, assumiu a sua direção 
e o restaurou completamente.

Pois bem, voltando ao assunto, meu pai me contou que 
um dos pacientes internos chamou-o, por trás das grades 
que os separavam dos visitantes, e pediu um cigarro. Meu pai 
desculpou-se porque não fumava. Então o paciente estendeu-
lhe as mãos, através das grades, sugerindo com gestos que ele 
as pegasse para que se confraternizassem. Convite aceito, meu 
pai juntou suas mãos às do doente e este, para sua surpresa, 
as segurou com força hercúlea e ficou puxando-o contra as 
grades, em solavancos, repetindo a advertência:

Não se fie em doido, não, viu? Não se fie em doido, não! 
Não se fie em doido, não, viu?

Meu pai contou que não conseguiu se soltar daquelas 
mãos fortes e só se livrou da tortura quando, após gritar por 
socorro, foi acudido pelos enfermeiros, que aplicaram um 
“sossega leão” no paciente, por sinal nada paciente. Eu ria da 
situação, mas “a coisa foi braba”, ele lembrava.

Diferente do doido a que se referia Ariano Suassuna, 
que foi abordado pelo seu pai, o governador da Paraíba, João 
Suassuna, durante a solenidade de inauguração do hospício 
que ele construíra em João Pessoa e dera o nome do grande 
psiquiatra da época, Juliano Moreira. Como estava em evidên-
cia a denominada Psicoterapia pelo Trabalho, a programação 
incluía os pacientes da Casa de Saúde Juliano Moreira prati-
cando essa experiência, carregando tijolos e outros materiais 
de construção em carroças de mão. Um dos internos, no en-
tanto, conduzia a sua carroça virada para baixo. O governador, 
então, resolveu abordá-lo:

- A sua carrocinha está de cabeça pra baixo.
-Eu sei, doutor, mas se eu virar pra cima vão encher de 

pedras pra eu carregar.
Mas, agora, surgiu um doido diferente, nada engraçado. 

Aliás, muito mais perigoso do que aquele da Tamarineira, 
porque impinge ameaça e terror ao mundo inteiro. Estou me 
referindo ao ditador Kim Jong-un, líder supremo da Coreia 
do Norte, que, entre tantas outras trágicas loucuras, mandou 
executar o seu ministro da Defesa, Hyon Yong-chol, só porque 
o destacado membro do seu governo cochilou em evento que 
o doido ditador presidia.

Agora vem o pior de tudo: as mídias do mundo inteiro 
anunciaram, na última quarta-feira, dia 6, que “Kim Jong-un 
voltou aos holofotes ao anunciar que a Coreia do Norte 
realizou, com sucesso, testes com bomba de hidrogênio – 50 
vezes mais potente do que uma bomba atômica, como a que 
destruiu a cidade de Hiroshima, na Segunda Guerra Mundial”, 
como informou a revista Época. Não resta dúvida: Il est très 
fou! Muito doido mesmo!

OBSERVAÇÃO: Errei: No meu artigo “Feliz Ano Novo?” 
publicado neste jornal, em sua edição de 02/01/2016, grafei 
erradamente “infração” e cometi um erro de concordância. 
Observem-se, portanto, as seguintes correções:  ”que se consiga 
frear a inflação” e ”que gradativamente se restabeleçam os 
postos de trabalho desativados”.

O Parlamento de Portugal se 
mostrou disposto a colaborar, “nas 
medidas das capacidades”, para a 
reconstrução do Museu da Língua 
Portuguesa, que teve suas instalações 
destruídas por um incêndio no dia 21 
de dezembro.

Por meio da Comissão de Ne-
gócios Estrangeiros e Comunidades 
Portuguesas, o Parlamento emitiu 
uma deliberação, aprovada por una-
nimidade, em que afirma que, desde a 
sua inauguração, em 20 de março de 
2006, o Museu da Língua Portugue-
sa transformou-se “numa referência 
fundamental” na lusofonia. Os depu-

tados acreditam que a medida exalta 
a “a união em torno da expressão em 
língua portuguesa no mundo”. O docu-
mento será enviado, por via diplomá-
tica, às autoridades brasileiras.

Segundo a posição dos parlamen-
tares, o papel que o espaço exercia 
há quase dez anos era essencial para 
a valorização, promoção e difusão da 
língua portuguesa. Para eles, o museu 
foi bem-sucedido ao “inovar no plano 
da divulgação de conteúdos baseadas 
na utilização das novas tecnologias de 
informação, com recursos interativos 
que em muito contribuíram para a 
assinalável e permanente adesão de 

milhões de visitantes interessados no 
conhecimento do universo da língua 
e das culturas que se exprimem em 
português.”

Após o incêndio, o governador do 
Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, 
garantiu que o espaço será recons-
truído e que o acervo, por ser digital, 
foi preservado e tem cópias das obras 
guardadas.

O museu está localizado no prédio 
histórico da Estação da Luz, na área 
central da cidade de São Paulo, e tem 
por objetivo valorizar e difundir a língua 
portuguesa. Por isso, é também conheci-
do por Estação Luz da Nossa Língua.

 

Show de Ana Carolina em JP 
A bilheteria física do show de Ana Carolina, que funciona no Hotel Nord Easy Green 

Sunset, AV. Cabo Branco, 4400, também abrirá neste sábado (09), no horário das 10h 
às 14h. Durante a semana, a bilheteria funciona das 14h às 18h e, no dia do show, 16 de 
janeiro, será transferida para o Teatro Pedra do Reino. A cantora retorna a João Pessoa 
com o seu projeto “SOLO”, numa apresentação mais intimista de voz e violão.

Os ingressos custam R$ 180,00 (Plateia A, inteira), R$ 140,00 (Plateia B, inteira), 
R$ 100,00 (balcão nobre, parte superior do teatro, inteira). A meia entrada para o 
evento está amparada pela lei 12.933/2013 e será disponibilizada em 40% do total de 
ingressos postos a venda. 

O show da Ana Carolina, em João Pessoa, é uma realização da Casa de Taipa Pro-
duções e acontece no dia 16 de janeiro, no Teatro Pedra do Reino, Centro de Convenções, 
às 21h30. A produção local respeita a pontualidade e, após o inicio do show, não será 
permitida a entrada do público.

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Evento

AM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Nordeste da gente
7h - Programação Musical
8h - Refletindo a vida
9h - Espaço Experimental
10h - Sambrasil
12h - Bola na Rede Especial
14h - Alô, Comunidade!
15h - Jornada Esportiva
19h - Missa Matriz N.S. de Lourdes
20h - Brega Show
23h - Vitrolão Tabajara

FM

0h - Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

Parlamento português planeja ajudar a
reconstruir Museu da Língua Portuguesa

FOTO: Reprodução/Internet

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 Tambiá4: 14h45, 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. Tambiá 3: 
14h40, 16h40, 18h e 40 e 20h40.

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: 15h Tambiá 2: 14h15, 16h15, 18h15 
20h15 (DUB) 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 científica, 
Guerra. Duração: 136 min Classificação: 12 
anos. Direção: J.J. Abrams. Com Daisy Ridley, 
John Boyega, Oscar Isaac. Sétimo filme da saga 
Guerra nas Estrelas, passado anos depois de O 
Retorno do Jedi. 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). Tambiá 1: 17h e 20h (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
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Jornalistas profissionais comemoram aniversário 
do sindicato com atrações musicais e esportivas 

Foto: Evandro Pereira

Foto: Divulgação

O Sindicato dos Jornalistas Pro-
fissionais da Paraíba comple-
tará, no dia 27 deste mês, 57 
anos de fundação. No entanto, 
a diretoria do Sindjor come-
morará a data antecipada-
mente - o que inclui, também, 
a confraternização do final do 

ano de 2015 - hoje, a partir das 11h, na sede 
do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, em 
João Pessoa. A festa será animada com show 
do trio BR-3, que apresentará repertório 
eclético, a exemplo de forró, canções da 
Jovem Guarda e até músicas internacionais. 
Na ocasião, haverá o Projeto Talentos da Co-
municação, criado há cerca de uma década 
pela própria entidade para que integrantes 
da categoria apresentem o que sabem fazer 
na área artística, seja recitando uma poesia, 
cantando ou tocando algum instrumento, 
dentre outros dons. A programação ainda 
inclui torneio de Futsal, sorteio de brindes, 

almoço - uma favada - e banho de piscina. 
“Nós temos feito essa comemoração, nos 

últimos anos, durante o mês de janeiro, para 
fugir das festas de Natal e confraternizações 
de final de ano, quando a agenda é corrida. E 
aproveitamos para celebrar, também, o ani-
versário do sindicato”, justificou para o jornal 
A União o presidente da entidade, Rafael 
Freire Santana. Ele disse que a programação 
começará com o torneio de Futsal e, no caso 
da piscina, observou que a recomendação é 
que quem for tomar banho deve estar trajan-
do calção, maiôs e biquinis apropriados. 

Já o secretário-geral do Sindjor, Land 
Seixas, acrescentou que, durante o almo-
ço, o trio BR-3, cuja formação atual - que 
se mantém há cinco anos - é integrada 
por Flávio Gouveia Alves (violão e guitar-
ra), Igo Wendel (voz e teclado) e Joilson 
(bateria e voz), estará apresentando um 
repertório eclético. E, em intervalos, quem 
quiser poderá mostrar seu dom artístico 
no Projeto Talentos da Comunicação, que 
o próprio sindicalista criou quando era o 
presidente da entidade. 

O músico Flávio Gouveia Alves - que é 
um dos fundadores e o único remanescente 
da formação original do trio, criado há duas 
décadas - antecipou que o BR-3 tocará para 
os jornalistas e seus familiares forró - que 
é a principal parte do repertório do grupo - 
samba, bolero e até músicas internacionais 
de rock, a exemplo de composições das 
bandas Eagles e Pholhas.  

A propósito, referindo-se aos projetos 
da entidade para 2016, Rafael Freire fez 
questão de ressaltar que a categoria vai 
retomar a mobilização - que já vinha sendo 
empreendida no ano passado - em defesa 
da retomada da obrigatoriedade do diplo-
ma para o exercício profissional de jornalis-
ta, matéria que está tramitando no Congres-
so Nacional, em Brasília, conhecida como a 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
386/09. Ele acrescentou que o Sindjor Pa-
raíba também vai estar envolvido na eleição 
- prevista para meados deste ano - para a 
Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj),. 
o que deverá, na sua opinião, reacender, nas 
bases, a luta em defesa do diploma. 

recomendaUNIÃO  A

O álbum ‘Trincando os Ossos num dia de 
Cão’ (2001) foi uma verdadeira revolu-
ção do rock paraibano no início dos anos 
2000. A banda, já extinta, ‘confundiu’ 
sua verdadeira origem com suas melodias 
californianas. As letras relatam o cotidia-
no de uma juventude ainda indecisa nas 
suas escolhas da vida, alertando para o 
caminho errôneo que as drogas podem 
levar, além de dilemas humanos no âmbito 
nacional e global. Para quem nunca ouviu, 
vale à pena conhecer uns dos melhores 
álbuns de rock já produzidos pela geração 
que fez vibrar os palcos da Paraíba na 
década de 2000.       

Rodrigo Rodrigues

 O livro conta a história de August (Au-
ggie) Pullman. Um menino de apenas 7 
anos que nasceu com uma má formação 
genética que resultou em uma severa 
deformação facial. Tendo que conviver 
pela primeira vez em uma escola, August 
passa por vários momentos de desco-
bertas com os seus novos amigos, mas 
também tem de superar alguns precon-
ceitos. A autora Raquel J. Palácio, nos 
apresenta Auggie, mas não como um 
“coitadinho” de quem devemos sentir 
pena, e sim como alguém de quem deve-
mos sentir orgulho.

Iluska Cavalcante

A obra de Cynara Menezes reúne uma 
série de publicações da autora em seu 
blog, Socialista Morena. No tempo em 
que as redes sociais mais confundem 
que informam, Zen Socialismo (Geração 
Editorial, 2015, 242 páginas) é impor-
tante para alertar sobre o jornalismo 
praticado no Brasil, sobre o verdadeiro 
pensamento de esquerda, mais como 
um modo de vida, e também para escla-
recer que os socialistas não pretendem 
tomar o seu iPhone. 

Felipe Gesteira

Trincando os Ossos

Extraordinário

Zen Socialismo

FotoS: Divulgação

Livros

Funesc inscreve para workshops de 
danças latinas e oficinas de hip hop e 
ragga dancehall

A Fundação Espaço Cultural da Pa-
raíba (Funesc) está com inscrições abertas 
para workshops internacionais de danças 
latinas que serão ministrados pela dança-
rina Kátia Vaz. O primeiro da sequência é 
o de cha-cha, na quinta-feira (14), segui-
do de bachata, na sexta-feira (15) e salsa, 
no sábado (16). 

Para os admiradores da dança de rua, 
a Funesc inscreve para oficinas de hip hop 
e ragga dancehall com Felipe DuPopping, 
nos dias 21, 22 e 23 de janeiro. O horário é 
sempre o mesmo: das 19h às 20h30.

Para participar dos três workshops de 
dança latina, é cobrada uma taxa de R$ 60. 
O pacote para dois workshops custa R$ 45 
e quem desejar se inscrever para apenas 
um paga R$ 30. A oferta é de 60 vagas 
por curso e as aulas se destinam a jovens e 
adultos interessados em danças a dois lati-
nas. Os preços e quantidade de vagas são 
os mesmos para as oficinas de hip hop e 
ragga dancehall, ritmo jamaicano que tra-
balha as ondulações e rotações corporais.

Nestes Workshops, serão abordados os 
aspectos técnicos que partirão dos movi-
mentos básicos, percepção do ritmo e da 
música e fundamentos das danças salsa, 
cha-cha, e bachata.

oficina de hip hop e ragga dancehall
Oficina de danças urbanas que tra-

balhará como base das danças urbanas 
o hip hop dançado nos bailes das déca-
das passadas, instigando a consciência 
corporal dos participantes com muita 
explosão de energia e muitas variações 
de passos. Ambos os estilos exigem 

resistência física e garantem, também, 
relaxamento e diversão no dançar. 

Kátia Vaz
Começou a carreira de dançarina pro-

fissional quando ainda morava no Brasil. 
Desde 1986 participou de competições 
locais em sua cidade natal, João Pessoa, 
Paraíba e também no Rio de Janeiro, onde 
ganhou muitos concursos de samba, lam-
bada, forró, e danças folclóricas da região. 

Na perspectiva de conhecer outras 
culturas de dança, em 1994 migrou para 
os Estados Unidos, País que adotou como 
seu e onde atua profissionalmente na 
área de danças a dois e danças de salão 
(Ballroom), danças latinas (salsa, tango, 
bolero, mambo, etc.) e fitness. Atual-
mente reside e trabalha em Los Ange-
les, na Califórnia.

Kátia Vaz ganhou mais de 60 com-
petições mundiais de Ballroom atingindo 
um grande sucesso de vitórias em com-
petições de danças latinas.

Ela também participou de muitas 
competições em shows de televisão, 
cinema e foi coreógrafa e dançarina de 
muitos shows de tapete vermelho em 
Hollywood, Califórnia. Em 2001 criou 
sua companhia de dança originalmen-
te denominada “Salsa de Carnaval”. 
Atualmente o grupo se chama RioHot 
Dance Company, com shows em muitos 
eventos de prestígio nos EUA e em 
países da Europa e América Latina.

Felipe DuPopping
Brasileiro, natural de Fortaleza-CE, 

radicado em Recife-PE. Iniciou os estudos 
em danças urbanas em 2003 no Estado de 
São Paulo. Participou de espetáculos em 

companhias de dança no Nordeste como 
África Brasil, de Pernambuco. Atuou em 
musicais na África e Europa. 

É fundador do grupo FunkyNáticos 
de Olinda/Recife-PE e também bailarino e 
coreógrafo do grupo de dança contempo-
rânea Grupo Acaso. Esteve em residência 
artística em 2013 na Europa. Pesquisador 
de Funk Style, apaixonado por Animation, 
fez cursos na Dance School (Paris/França). 
Atualmente ministra aulas de hip hop e 
ragga dancehall seguindo em sua pesquisa 
nas danças urbanas contemporâneas.

Abertas as inscrições para workshops de danças latinas e hip hop

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Celebração

Paraibana Kátia Vaz tem uma 
carreira internacional consolidada

Música

Presidente do 
sindicato, Rafael 
Freire garantiu a 
mobilização pela 
obrigatoriedade 

do diploma
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Cesta básica de João
 Pessoa tem aumento de 
16,47% no ano passado

Astro some e astrônomo aproveita para pesquisar o céu

Noite sem Lua
De repente, durante a noite, 

você olha para o céu e não encon-
tra sequer um traço da Lua. Essa 
noite sem Lua pode até servir 
como elemento poético em dife-
rentes músicas, mas o fenômeno 
é real e seu ápice ocorrerá nesse 
mês, na noite do dia 9 de janeiro.

Calma, a Lua não vai sumir de 
verdade. O início da Lua Nova fará 
com que ela desapareça tempora-
riamente do nosso olhar. Por volta 

das 23h30 (horário de Brasília), 
a Lua se posicionará exatamente 
entre o Sol e a Terra e não recebe-
rá nenhuma incidência significati-
va de luz solar. Assim, teremos a 
impressão de que ela vai se apa-
gar do céu. O fenômeno ocorrerá 
às 23h30 (horário de Brasília).

O “sumiço” da Lua não inspi-
ra somente cantores sertanejos. 
Para o mundo científico, é um mo-
mento excelente para pesquisar o 
universo porque o brilho da Lua 
não ofusca os instrumentos de 
observação.

De acordo com o presidente 
da Associação Riograndense de 
Astronomia (Anra),  professor An-
tônio Araújo Sobrinho, é claro que 
a Lua não some. 

O “sumiço” da Lua é algo co-
mum durante a fase da Lua Nova. 
Nesse período, explica o cientista, 
é que devemos mirar os telescó-
pios para o céu com o intuito de 
observar melhor outros corpos 
celestes.

“Muita gente acredita que a 
fase da Lua Cheia é a melhor fase 
para se usar o equipamento. Pelo 

contrário, para ver a Lua, sem te-
lescópio é ótimo. Mas os melho-
res detalhes tanto da Lua quanto 
de outros planetas ocorrem nas 
fases de Lua Minguante ou Lua 
Crescente”, explica.

Para aproveitar o suprassu-
mo do que os outros astros po-
dem oferecer, é muito melhor uma 
noite sem a Lua visível. “A luz que 
reflete durante a Lua Cheia ofusca 
muito as lentes dos telescópios. 
E a vantagem da noite sem Lua é 
observar todos os demais astros 
com mais detalhes”. O professor 

Antônio Araújo também dá outra 
dica aos amantes do Universo: o 
fenômeno da noite sem Lua será 
estratégico para observar o pla-
neta Vênus e os anéis de Saturno. 
Tudo bem que os dois podem ser 
vistos a olho nu e a conjunção (so-
breposição visual dos dois) que 
começou na última quinta-feira 
(7) já é um grande espetáculo à 
parte, mas a falta de Lua será uma 
mão na roda para que “até mes-
mo telescópios de pequeno porte 
consigam ver os detalhes desses 
dois astros”, confirma Araújo.

Leyberson Pedrosa
Do Portal EBC

Uma depressão tropi-
cal observada por meio de 
imagens de satélite poderá 
mudar o cenário das pre-
visões climáticas para este 
início de ano. Uma depres-
são tropical que se formou 
ao longo do dia no Oceano 
Atlântico Sul, próximo da 
costa da Bahia, poderá re-
verter o cenário de algumas 
previsões climáticas para o 
Semiárido brasileiro neste 
início de ano.

Monitoramento
São nuvens carrega-

das, com grande desen-
volvimento vertical e topo 
frio (em tom de ciano na 
imagem), associadas a 
áreas de baixa pressão so-
bre o Nordeste. Desde o 
último dia 5 de janeiro, 
o fenômeno meteorológi-
co está sendo monitorado 
pela equipe do Laboratório 
de Análise e Processamen-
to de Imagens de Satélites 
(Lapis), da Universidade 
Federal de Alagoas (Ufal), 

por meio de imagens do 
satélite Meteosat-10.

O resultado do monito-
ramento das imagens desta 
quarta-feira, dia 6, indica 
possibilidade de chuvas em 
praticamente todo o Nor-
deste brasileiro. No centro-
norte da região, há possibili-
dade de pancadas de chuva. 
No leste de Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Nor-
te e sul da Bahia, também 
há possibilidade de chuvas. 
No leste da Bahia, notam-
se muitas nuvens e chuvas. 
Nas demais áreas da região, 
pancadas de chuvas isoladas 
a qualquer hora, podendo 
ser localmente forte. A tem-
peratura é estável, sendo 
a máxima de 36°C no nor-
te do Piauí, e a mínima de 
18°C no interior da Bahia. 
Os especialistas ressaltam 
que os modelos divergem 
quanto a real trajetória do 
fenômeno, havendo a pos-
sibilidade de seguir para a 
costa ou de ser dissipado 
até o fim desta semana.

Fenômeno indica chuvas 
para a região Semiárida

PRÓXIMO À BAHIA

Também conhecido como 
lebiste ou barrigudinho, o 
peixe Poecilia reticulada vem 
sendo usado há três anos pela 
Secretaria de Saúde do mu-
nicípio do Rio de Janeiro na 
eliminação de criadouros do 
mosquito Aedes aegypti. 

De rápida reprodução, os 
barrigudinhos sobrevivem em 
locais com pouca oxigenação 
e se alimentam de matéria or-
gânica, evitando o desenvolvi-
mento das larvas do mosquito 
transmissor da dengue, zika e 
chikungunya.

O coordenador de Vigi-
lância Ambiental em Saúde, 
Marcus Vinícius Ferreira, in-
formou que, juntamente com 
uma série de ações e a aju-
da da população, o peixinho 
contribuiu para a importante 
queda do índice de infestação 
e casos de dengue na capital 
fluminense. “Em qualquer 
epidemia no passado, o Rio de 
Janeiro contribuía com cerca 
de 55% dos casos do Estado. 
Atualmente, somente os ca-

Peixe Poecilia é utilizado no 
combate ao mosquito da dengue

ELIMINAÇÃO DE CRIADOUROS

sos da capital contribuem em 
cerca de 25%. Proporcional-
mente, a participação do Rio é 
cada vez menor, e a população 
continua crescendo,” afirmou 
Ferreira.

“O peixinho ajuda na eli-
minação da proliferação do 
mosquito. Como ele elimina 
muitas larvas, acaba com uma 
geração de mosquitos. O agen-
te tem certeza do controle nos 
locais onde estão os peixes 
e podem fazer vistorias com 

maior qualidade e quantitativo 
em outros pontos.” Segundo o 
coordenador, em 2015, foram 
registrados cerca de 17,7 mil 
casos de dengue no município. 
Em 2012, foram 130 mil.

De acordo com Marcus 
Vinícius, alguns desses peixes 
têm menos de um centímetro 
e normalmente são confundi-
dos com larvas. Eles são usados 
principalmente em depósitos, 
piscinas abandonadas, fontes, 
charcos e lagos. 

Barrigudinhos evitam o desenvolvimento das larvas dos mosquitos 

FOTOS: Reprodução/Internet



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 9 de janeiro de 2016

Anvisa incentiva denúncias de casos
falhas em repelentes

Geral

Agência pede a consumidor 
que denuncie situações 
inéditas, como dano à saúde

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
emitiu nessa sexta-feira nota 
pedindo que os consumido-
res denunciem casos em que 
repelentes não funcionam. 
“Caso você perceba sinais 
claros de picada de mosqui-
to tais como inchaço, coceira 
ou mancha avermelhada na 
pele antes do fim da proteção 
descrita no rótulo, o repelente 
pode ter falhado”, disse a nota.

Os repelentes têm sido 
usados contra o Aedes ae-
gypti, vetor dos vírus da 
dengue, chikungunya e zika, 
principalmente depois da des-
coberta que o vírus zika, quan-
do infecta gestantes, pode pro-
vocar microcefalia na criança.

A agência reguladora 
também pede que o consu-
midor denuncie situações 
inesperadas, como irritação 
de pele, por exemplo. O pro-
duto deve ser usado confor-
me indicações do rótulo. Os 
canais de denúncia são o 
correio eletrônico e o tele-
fone de número 0800 642 
9782. Todos os repelentes 
do mercado nacional devem 
ser registrados na Anvisa. Só 
isso pode assegurar que o 
produto funciona e que não 
faz mal à saúde.

CGU expulsa 541 
servidores federais

No ano passado, 541 agentes 
públicos foram expulsos de órgãos 
da administração federal por envolvi-
mento em atividades contrárias à Lei 
8.112/1990, que rege o funcionalis-
mo público federal, conforme a Con-
troladoria-Geral da União (CGU). Em 
2014, foram expulsos 547 servido-
res. Ao todo, foram registradas 447 
demissões de servidores efetivos 
(número recorde no comparativo dos 
últimos cinco anos), 53 cassações de 
aposentadorias e 41 destituições de 
ocupantes de cargos em comissão. Os 
dados não incluem os empregados de 
empresas estatais, como Caixa Econô-
mica Federal, Correios e Petrobras.

‘eu não bebo leite 
e nunca vou beber’

São Paulo (AE) - A marca de 
leite finlandesa Valio produziu um 
comercial com Lemmy Kilmister que 
não chegou a ir ao ar enquanto o 
músico era vivo - a empresa divul-
gou na última quinta-feira, então, 
uma edição do vídeo como um tri-
buto. Lemmy, vocalista do grupo 
Motörhead, morreu no dia 28 de de-
zembro de 2015, aos 70 anos. “Eu 
não bebo leite e nunca vou beber”, 
diz Lemmy à câmera. Depois, ele 
ainda improvisa: “Seu babaca.” De 
acordo com o texto de divulgação 
do vídeo, a produção ocorreu há um 
mês, no início de dezembro.

ferramenta ajuda a 
avaliar os projetos

O Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos (CGEE/MCTI) desenvolveu 
uma série de ferramentas e métodos 
que auxiliam tomadores de decisão 
a avaliar investimentos em projetos 
tecnológicos. O conjunto de medidas 
servirá para auxiliar esses profissio-
nais com subsídios para assumir o 
risco tecnológico associado a novos 
projetos. O presidente do centro, Ma-
riano Laplane, destacou que, nas mãos 
de especialistas, essas ferramentas 
podem ajudar a priorizar iniciativas, 
antecipar problemas, gerir projetos e 
avaliar o impacto. “Em um momento 
de escassez a contribuição potencial 
desse pacote é elevada”, disse.

IfpB inscreve para 
cursos gratuitos

O Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) 
está com inscrições abertas para dois 
cursos de Especialização. A inscrição e 
os cursos são totalmente gratuitos. A 
Pós-Graduação 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 ter-
minam em 22 de janeiro. O curso é vol-
tado para profissionais com interesse 
em estudos sobre meio ambiente, 
educação ambiental e sustentabili-
dade. O processo de seleção se dará 
através de prova escrita.

OaB dá desconto 
de 25% a advogado

A tesoureira da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seccional 
Paraíba (OAB-PB), Tainá de Freitas, 
informa aos advogados paraibanos 
que a anuidade 2016 da OAB-PB 
pode ser paga, com 25% de des-
conto até o próximo dia 31 de ja-
neiro. O advogado que realizar o pa-
gamento até esta data vai obter um 
abatimento de R$ 188,50, pagando 
apenas R$ 565,50, ficando uma das 
mais baixas anuidades do País. In-
forma ainda que o valor integral da 
anuidade pode ser parcelado em até 
10 (dez) vezes.

Aline Leal
Da Agência Brasil

Telefone 0800 
642 9782 
recebe as 
reclamações dos 
consumidores e 
produtos devem 
ser registrados 
no órgão

A lei que aumenta em 140% o 
valor da multa para quem estacio-
nar em vagas reservadas sem a de-
vida autorização já está em vigor. A 
multa para quem estacionar em va-
gas reservadas a deficientes, idosos 
e gestantes, sem ter o direito a isso, 
passou de R$ 53,20 para R$ 127,69. 
O infrator também receberá cinco 
pontos na carteira de habilitação. 
Antes, eram três pontos.

A mudança no código de 
Trânsito Brasileiro (cTB) foi de-
terminada pela Lei nº 13.146, 
mais conhecida como Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, que 
entrou em vigor no último sába-

do (2). A alteração vale para todo 
tipo de vaga exclusiva, inclusive 
de bombeiros, polícia, entre ou-
tras. A medida também é válida 
em estacionamentos privados, 
nos quais a fiscalização ocorrerá 
da mesma forma.

Além disso, a infração não é 
mais considerada média. com a 
mudança, estacionar em vagas ex-
clusivas passou a ser infração grave.

Para ter direito a estacionar 
em uma vaga reservada, a lei es-
pecifica que os veículos “devem 
exibir, em local de ampla visibili-
dade, a credencial de beneficiário, 
a ser confeccionada e fornecida 

pelos órgãos de trânsito, que dis-
ciplinarão suas características e 
condições de uso”.

A nova legislação, chamada de 
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência, garante condições 
de acesso à educação e à saúde e 
estabelece punições para atitudes 
discriminatórias contra essa par-
cela da população.

hoje, no Brasil, existem 45 mi-
lhões de pessoas com algum tipo 
de deficiência. A lei foi sanciona-
da pelo governo federal em julho 
e passou a valer esta semana, 180 
dias após a publicação no Diário 
Oficial da União.

Valor da multa fica 140% mais cara
estaCIOnamentO em VaGas eXClUsIVas

fOtO: Reprodução/Internet

A multa para quem estacionar em vagas reservadas a deficientes, idosos e gestantes passou de R$ 53,20 para R$ 127,69

Para evitar que o empre-
gador rural seja penalizado 
com notificações, interdições 
ou multas através dos órgãos 
fiscalizadores, em virtude do 
não cumprimento de normas 
e procedimentos, a exemplo 
da NR 31 (Norma Regulamen-
tadora de Segurança e Saúde 
no Trabalho) do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), a 
Associação dos Plantadores 
de Cana da Paraíba (Asplan) 
disponibiliza para seus asso-
ciados uma assistência espe-
cializada desenvolvida pelo 
técnico de Segurança do Tra-
balho da Associação, Natanael 
Leal da Silva. Entre janeiro e 
dezembro de 2015, essa assis-
tência, que é desenvolvida nas 
próprias fazendas dos produ-
tores, contabilizou 47 procedi-
mentos, entre visitas técnicas, 
palestras e cumprimento de 
notificação da NR-31 e da DRT.

No total, foram 33 visitas 
técnicas, dois treinamentos 
de agrotóxicos, três palestras 
sobre uso e manuseio de agro-

tóxicos, três cumprimentos da 
NR-31, três visitas na frente de 
corte, uma palestra sobre uso 
correto de EPI’s e quatro cum-
primentos da DRT. De acordo 
com Natanael, ele também 
representa a Associação na 
Comissão Permanente Regio-
nal Rural (CPRR), que é com-
posta por representantes do 
Governo (MTE, Procuradoria 
Regional do Trabalho, INSS e 
Agevisa), dos Empregadores 
(Asplan, Faepa, Sindalcool) e 
dos Trabalhadores (Fetag e 
Sindicatos Rurais). 

“Através dos encontros 
da comissão nos atualizamos 
sobre a área de Segurança e 
Medicina do Trabalho para, 
posteriormente, transmitir 
aos associados, em suas fazen-
das, e também na sede da As-
plan as diversas adequações 
da NR31”, destaca Natanael. 
As visitas técnicas e ações de 
segurança do trabalho foram 
realizadas, em 2015, nas fa-
zendas Bela Vista, Vale Verde, 
São José, Nossa Senhora da 

Conceição, Bonita, Fundo do 
Vale, Imbiribeira, Mariana, 
Santa Inês, Gurugy Pau dos 
Ferros, Mangabeira, além da 
Estação Experimental de Ca-
maratuba.

Para solicitar a assistência 
técnica, basta que o produtor 
agende com a Asplan, pessoal-
mente ou através do telefone 
da entidade (83) 3241-2464, 
de segunda a quinta-feira, das 
8h às 12h e das 13h às 17h, e 
as sextas-feiras, das 8h às 13h. 
A visita do técnico de Seguran-
ça do Trabalho obedece a um 
cronograma previamente de-
finido e acontece durante toda 
a semana, no horário da ma-
nhã. Não há nenhuma cobran-
ça pelo serviço que é disponi-
bilizado gratuitamente pela 
entidade. A NR 31 tem por 
objetivo estabelecer os regu-
lamentos a serem observados 
na organização e no ambiente 
de trabalho, de forma a tornar 
compatível o planejamento e 
o desenvolvimento das ativi-
dades agrícolas.

Asplan fornece orientação 
sobre normas e procedimentos

prODUtOres De Cana-De-aÇÚCar

O governador do 
Rio de Janeiro, Luiz 
fernando Pezão, san-
cionou nessa sexta-fei-
ra decreto que proíbe 
o uso de algemas, cal-
cetas ou outro meio 
de contenção física 
de presas ou internas 
durante o trabalho de 
parto e no período de 
internação.

De acordo com 
o decreto publicado 
no Diário Oficial do 
Estado, a única exce-
ção é no caso de ha-
ver orientação médi-
ca para contenção da 
detenta. “Eventuais 
situações de perigo à 
integridade física da 
própria presa ou in-
terna, ou de terceiros, 
deverão ser abordadas 

mediante meios de 
contenção não coerci-
tivos, a critério da res-
pectiva equipe médi-
ca”, diz o decreto.

O Projeto de Lei 
504/2015, propos-
to pela bancada do 
PSOL, foi aprovado 
pela Assembleia Le-
gislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj) 
no início de dezembro 
do ano passado. 

No mês de outu-
bro, uma detenta  deu 
à luz sozinha em uma 
solitária na Penitenciá-
ria Talavera Bruce, em 
Bangu, Zona Oeste da 
cidade. Em novembro, 
um estudo da fun-
dação Oswaldo cruz 
constatou violações de 
direitos humanos co-
metidas contra mães e 
gestantes em prisões 
de todo o País.

Detenta não pode 
mais ser algemada

na hOra DO partO

Flávia Villela
Da Agência Brasil
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Inflação oficial do País fecha o ano de 2015 em 10,67%

Maior taxa desde 2002
BB destina crédito 
para microempresa 

As micro e pequenas em-
presas que precisarem financiar 
o pagamento de tributos podem 
contratar empréstimos do Banco 
do Brasil (BB) até o fim de mar-
ço. A instituição reabriu a linha 
de crédito para as empresas do 
segmento, que também financia 
a compra de matérias-primas e 
oportunidades de negócios. 

A reabertura da linha aten-
de à demanda dos empresários, 
principalmente comerciantes, 
que precisam de recursos para 
quitar os tributos incidentes no 
início do ano. 

Preço da indústria 
fecha com deflação

Os preços da indústria fecha-
ram novembro de 2015 com forte 
desaceleração, caindo 2,05 pontos 
percentuais em relação a outubro. 
Segundo dados divulgados nessa 
sexta-feira pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), re-
lativos ao indicador Preços ao Produ-
tor (IPP) – Indústrias Extrativas e de 
Transformação -, em novembro a taxa 
fechou com deflação (inflação negati-
va) de 0,28%, depois de ter registra-
do em outubro alta de 1,77%. Com o 
resultado de novembro, o IPP passou 
a acumular nos nove meses do ano 
( janeiro a novembro) alta de 9,35%.

BC decreta liquidação 
do Banco Azteca

O Banco Central (BC) decre-
tou, nessa sexta-feira, a liquidação 
do Banco Azteca do Brasil S.A., com 
sede no Recife. Os motivos foram o 
comprometimento da sua situação 
econômico-financeira, a violação de 
normas legais e regulamentares e a 
ocorrência de prejuízos, sujeitando os 
credores a risco anormal. Segundo o 
BC, o Banco Azteca é instituição finan-
ceira de pequeno porte, autorizada 
a operar as carteiras comercial e de 
crédito, financiamento e investimen-
to. Possui apenas uma agência e de-
tém 0,0005% dos ativos do sistema 
financeiro e 0,0009% dos depósitos.

INCC/Sinapi sobe 
0,06% em dezembro

O Índice Nacional da Cons-
trução Civil (INCC/Sinapi) subiu 
0,06% em dezembro, após alta 
de 0,28% em novembro, informou 
na manhã dessa sexta-feira, 8, o 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Com o resultado, 
o índice acumulou alta de 5,50% 
em 2015. De acordo com o IBGE, o 
custo nacional da construção alcan-
çou R$ 963,39 por metro quadrado 
em dezembro, contra R$ 962,84 
por metro quadrado estimados em 
novembro.

Banco do Nordeste 
tem novo aporte

O Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES) 
anunciou nessa sexta-feira, a apro-
vação de repasse no valor de R$ 100 
milhões ao Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB). Os recursos “serão utilizados 
em operações de microcrédito pro-
dutivo orientado, que se destinam a 
pessoas físicas e jurídicas empreende-
doras de atividades de pequeno porte”, 
informou o BNDES em nota. Segundo a 
instituição de fomento, o BNB informou 
que, com os recursos aportados, pode-
rá realizar 600 mil operações com valor 
médio de R$ 1,4 mil e manter perto de 
125 mil postos de trabalho.A

Nielmar de Oliveira 
Da Agência Brasil

Pressionada pela eleva-
ção dos preços dos alimen-
tos, combustíveis e energia 
elétrica, a inflação oficial do 
País, medida pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), fechou 2015 com 
alta acumulada de 10,67% - 
a maior dos últimos 13 anos 
desde os 12,53% de dezem-
bro de 2002. A inflação do 
ano passado chega a ser 4,16 
pontos percentuais superior 
ao teto da meta fixada pelo 
Banco Central para 2015, 
que foi de 6,5% e 6,17 pontos 
percentuais acima do centro 
da meta: de 4,5%.

Os dados foram divul-
gados nessa sexta-feira, pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
juntamente com o resultado 
do IPCA de dezembro.

Em novembro do ano 
passado, o índice variou 
0,96%. Mesmo desaceleran-
do 0,05 ponto percentual em 
relação a outubro (1,01%), a 
taxa do último mês de 2015 é 
a maior desde os 2,1% regis-
trados em 2002. Em dezem-
bro de 2014, foi de 0,78%.

Foi determinante para 
que a inflação fechasse aci-
ma dos dois dígitos o impac-
to da energia elétrica, que 
no ano exerceu peso de 1,5 
ponto percentual. O peso 
dos combustíveis foi de 1,04 
ponto. Juntos, os dois setores 
representam 24% do índice 
do ano. Segundo o IBGE, em 
2015 o consumidor passou 

Reajuste  nas tarifas de ônibus urbano no início do ano passado foi um dos itens que favoreceu para a alta do IPCA, calculado pelo IBGE

a pagar mais caro “por to-
dos os grupos de produtos 
e serviços que compõem o 
custo de vida”, especialmen-
te pelas despesas relativas ao 
item habitação, que subiram 
18,31%. Em relação ao ano 
anterior, apenas nos artigos 
de residência (5,36%) a va-
riação foi menos intensa.

A pesquisa mostra, ain-
da, que o maior resultado foi 
registrado no primeiro tri-
mestre (3,83%), uma vez que 
o início do ano concentrou 

reajustes significativos nas ta-
rifas de ônibus urbano e inter-
municipal, de energia elétrica 
e de água e esgoto. “Nestes 
dois últimos itens, houve tan-
to reajustes ordinários quan-
to extraordinários”.

O instituto lembra, ain-
da, que o primeiro trimestre 
refletiu o efeito de acréscimo 
nas tarifas de energia elétri-
ca decorrentes da adoção do 
Sistema de Bandeiras Tarifá-
rias, modelo de cobrança dos 
gastos com usinas térmicas”.

As contas de energia 
elétrica aumentaram, em 
média, 51%, cabendo a São 
Paulo (70,97%) e a Curiti-
ba (69,22%) as maiores va-
riações. Nos combustíveis 
(21,43%), o litro da gasoli-
na subiu 20,10% em média, 
chegando a 27,13% na Re-
gião Metropolitana do Recife.

O etanol teve um reajus-
te médio de 29,63%, atingin-
do 33,75% na Região Metro-
politana de Curitiba, próximo 
dos 33,65% de São Paulo.

No grupo alimentação 
e bebidas, o de maior peso 
no IPCA (25,1%), a alta foi 
de 12,03%, com aumento 
generalizado nos alimentos 
adquiridos para consumo 
em casa. Vários produtos 
ficaram bem mais caros de 
2014 para 2015 como a ce-
bola, que subiu 60,61%; o 
tomate (47,45%); a batata-
-inglesa (34,18%) e o feijão-
-carioca (30,38%) - produ-
tos importantes na mesa do 
consumidor.

Em dezembro, a cesta bá-
sica na capital pessoense cus-
tou R$ 316,82, o terceiro me-
nor valor entre as 18 cidades 
onde o Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos)  
realiza a Pesquisa da Cesta 
Básica de Alimentos.  

Em um ano, os gêneros 
alimentícios subiram 16,47%, 
uma vez que em dezembro 
de 2014 a mesma cesta cus-
tava R$ 272,02. Em relação a 
novembro de 2015, os preços 
subiram 2,15%.

Na comparação com o 
mesmo período dos últimos 
10 anos, o mês de dezembro 
de 2015 obteve a quinta maior 

variação. Observa-se que com 
uma variação de 2,15% em re-
lação ao mês anterior, 2015 foi 
inferior a variação dos meses 
de dezembro de 2008, 2007, 
2011 e 2014, cujos aumentos 
foram de 14,71%, 8,89%, 3% 
e 2,65%, respectivamente.  Já 
considerando todo o ano de 
2015, o aumento acumulado 
pela cesta básica pessoen-
se, de 16,47%, foi superior 
ao apurado em 2014 e 2013 
e similar ao crescimento de 
2012. Em 2014, o aumento foi 
de 5,1% e em 2013 obteve-se 
uma variação de 8,81%. 

  Em 2015, todos os pro-
dutos tiveram alta acumula-
da de preço, exceto a farinha 

que obteve variação nula. Os 
aumentos acima da varia-
ção média da cesta (16,47%) 
ocorreram nos seguintes pro-
dutos: tomate (40,74%), feijão 
(40,4%), banana (36,76%), 
açúcar (36,8%) e óleo de 
soja (17,65%). Pão (12,06%), 
arroz (11,27%), manteiga 
(10,14%), carne bovina de 1º 
(8,48%), café (8,22%) e leite 
(5,02%) tiveram aumentos in-
feriores à taxa média da cesta. 

Entre novembro e de-
zembro, todos os produtos 
também tiveram seus preços 
majorados, exceto a banana 
e o pão francês, que não va-
riaram, e o tomate que caiu 
-3,12%., conforme o Dieese.

Cesta de João Pessoa aumenta 16,47%

Os poupadores tiveram 
em 2015 perda do poder 
aquisitivo pela segunda vez 
desde o lançamento do Plano 
Real, em 1994. 

De acordo com cálculos 
da consultoria Economática, a 
poupança teve valorização de 
8,15% no ano passado contra 
10,67% registrado pelo Índi-
ce de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) do mesmo pe-
ríodo. Com isso, o poupador 

teve perda do poder aquisi-
tivo de 2,28%. A última vez 
que isso havia acontecido 
foi em 2002, quando a per-
da de poder aquisitivo foi de 
2,90%. Foram as únicas duas 
vezes desde a adoção do Real 
que a rentabilidade anual da 
poupança descontada a infla-
ção foi negativa.

Além de 2002 e 2015, 
a poupança perdeu para a 
inflação em sete anos des-
de o início da série histórica 
do IPCA: 1980, 1986, 1989, 
1990 e 1991.

Agricultor terá mais um 
ano para quitar dívida

Poupador tem perda do 
poder aquisitivo pela 2ª vez
Mateus Fagundes 
Agência Estado

Agricultores familiares 
instalados nas áreas de atua-
ção da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene) que estão inadim-
plentes com o pagamento do 
Crédito Rural terão mais um 
ano para liquidar as suas dívi-
das. O prazo foi ampliado para 
31 de dezembro de 2016, con-
forme Medida Provisória 707, 
destaca o Ministério do Desen-
volvimento Agrário (MDA).

A área da Sudene abrange 
empreendimentos de 1.989 
municípios, de 11 estados. São 
eles: Piauí, Maranhão, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergi-
pe, Bahia, Minas Gerais, Espí-
rito Santo. São contemplados 
pela medida produtores fami-

liares em débito com o Pro-
grama Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar 
(Pronaf), da região abrangida 
pela Sudene, que contraíram 
operações de crédito rural até 
o dia 31 de dezembro de 2006.

Em algumas situações, 
conforme o coordenador-geral 
de Financiamento à Produção, 
do Ministério de Desenvolvi-
mento Agrário (MDA), José 
Henrique Silva, “o rebate para 
a liquidação da dívida pode 
chegar a 85% do saldo devedor 
atualizado”. Com a ampliação 
do prazo, permanece suspensa 
a prescrição das dívidas, bem 
como o encaminhamento das 
mesmas para cobrança judicial 
e a inscrição do agricultor na 
dívida ativa da União.

Foto: Reprodução/Internet

A Receita Federal abriu nessa sexta-
feira consulta ao lote residual de restitu-
ição do Imposto de Renda Pessoa Física 
de janeiro. Ao todo, serão desembolsa-
dos R$ 450 milhões para declarações de 
2008 a 2015.

A lista com os nomes estará dis-
ponível a partir das 9h no site da Receita 
na internet. A consulta também pode 
ser feita pelo Receitafone, no número 
146. A Receita oferece ainda aplicativo 
para tablets e smartphones, que permite 
o acompanhamento das restituições.

As restituições terão correção de 
9,79%, para o lote de 2015, a 78,29% 
para o lote de 2008. Em todos os casos, os 
índices têm como base a taxa Selic (juros 
básicos da economia) acumulada entre 
a entrega da declaração até este mês. O 
dinheiro será depositado nas contas in-
formadas na declaração no próximo dia 
15. O contribuinte que não receber a 
restituição deverá ir a qualquer agência 
do Banco do Brasil ou ligar para os tel-
efones 4004-0001 (capitais), 0800-729-
0001 (demais localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial exclusivo para 
deficientes auditivos) para ter acesso ao 
pagamento.

Receita libera consulta a 
lotes residuais de 2008 a 2015

REStItUIÇÃo DE IR

Wellton Máximo 
Da Agência Brasil



Visita de 
Rosália 
Montenegro 
ao atelier do 
pintor Flávio 
Tavares 
no ano de 
2009. Amiga 
pessoal, no 
passado do 
pai de Flávio, 
Arnaldo 
Tavares, 
Rosália 
chega hoje 
aos seus 
gloriosos 93 
anos e será 
festejada 
pela família.

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Goretti Zenaide
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oretti G Zenaide

Empresários Clodoaldo Ri-
beiro e Antônio Marinho 
Pontes Neto, advogados 
Ivo Sérgio Borges da Fon-
seca e José Ferreira Barros, 
Sras. Márcia Glória Car-
valho, Valéria Figueiredo, 
Zeza Mendes, Suely Ribeiro 
Coutinho, Vanja Sales e Ro-
sália Guerra Montenegro, 
professor Silvino Espínola, 
juíza Túlia Gomes de Souza 
Neves.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   O advogado Fabrício e Jacklena Montenegro retornam no próximo dia 13 de 
viagem cultural pela Europa ao lado da professora Zarinha e do empresário Francisco 
Fernandes, onde visitaram as cidades de Veneza e Florença.

FOTO: Arquivo

Turma de Jornalismo “Professor Marcelo Rodrigo da Silva” da Faculdade Maurício de Nassau

 A apresentadora Ana Maria 
Braga deu uma bem merecida bronca 
na cantora Anitta que estava sendo 
entrevistada por ela em um dos 
programas desta semana, quando a 
estrela só respondia as perguntas 
olhando para a câmara ignorando a 
entrevistadora.
 É que esta geração “selfie” 
que Anitta se enquadra, se  esquece 
sempre da existência do outro e 
acha que é o centro do mundo...

Foto: Divulgação

Noivaram os jovens Marcelinho Serrano e Thayse Cabral

FOTO: Silvia Cabral

Juíza Túlia Gomes de Souza Neves é a aniversariante de hoje

FOTO: Goretti Zenaide

   Reginta e Itapuan Bôtto estão em temporada de veraneio na aprazível 
praia de Formosa, em Cabedelo. Com casa cheia dos filhos, netos, noras e genro.

Amigos para sempre se encontraram no Fest Aruanda: Vladimir Carvalho e Silvino Espínola que está 
hoje aniversariando

   A Sudema promove amanhã, das 8h às 12h, ações do projeto Praia Limpa em 
Camboinha, próximo ao antigo Bar do Marcão, em Cabedelo, com gincana, distribuição 
de material educativo e atividades culturais relativas ao meio ambiente.

Tendências e inovações
CRIADA HÁ 25 anos, a Gift Fair será realizada entre 

os próximos dias 28 de fevereiro e 3 de março no Expo 
Center Norte, em São Paulo.

Trata-se do maior e mais aguardado evento de deco-
ração e utilidades para casa e que acontece simultanea-
mente ao D.A.D. Salão de Decoração, Artesanato e Design, 
movimentando diversos setores da economia apresentando 
as tendências e inovações em fabricação de mobiliário, 
iluminação e inúmeros objetos para decorar os ambientes. 
São esperados 65 mil visitantes entre eles, muitos lojistas, 
arquitetos e decoradores paraibanos.

“Melhor ter um inimigo 
que te respeita do que um 
amigo que te traia”

“Sabe qual a coisa mais 
triste da traição? Ela nunca 
vem de um inimigo”

SAMUEL ALBUQUERQUE VANESSA PIMENTEL

Jornalismo
FOI REALI-

ZADA ontem a 
colação de grau da 
Turma de Jorna-
lismo “Professor 
Marcelo Rodrigo da 
Silva”, da Faculdade 
Maurício de Nassau, 
onde entre os for-
mandos está, até 
então o estagiário 
de A União, Lucas 
Duarte. 

No próximo dia 
15 será realizada 
na Versailles Re-
cepções a festa de 
formatura.

   A empresária Marta Sperling e sua filha Aisha se preparam para inaugurar  
a Jampa Nice na avenida Edson Ramalho, em Manaíra. A marca é especializada em 
sorvetes personalizados e promete ser sucesso entre os pessoenses.

Advogados
A ORDEM dos 

Advogados do Brasil, 
Seccional Paraíba, está 
oferecendo 25% de 
desconto no pagamen-
to da anuidade até dia 
31 deste mês.

Há também outras 
formas de pagamento 
parcelado com outros 
descontos proporcio-
nais ao parcelamento.

   Cláudia Dias anunciando que tão logo saia a aposentadoria volta para João 
Pessoa. Radicada há muitos anos em Paris, ela não vê a hora de curtir praias, água de 
coco e o convívio com os inúmeros amigos que tem na sua terra natal.

O ADVOGADO Mar-
cos Pires anunciando a 
data de saída do bloco 
Baratona que este ano 
completa 16 anos de folia.

A saída será no 
próximo dia 30, com 
concentração a partir das 
12h na Barraca do Maguila, 
na praia do Cabo Bran-
co e depois - para quem 
aguenta - uma caminhada 
pela orla, de bar em bar.

Baratona

Fisioterapia
O CURSO DE Fisiote-

rapia, com cem vagas para 
os turnos da manhã e da 
noite, é a novidade que o 
Iesp está oferecendo para 
este ano. 

Como coordenador 
está o professor Fábio 
Correia Lima, pós graduado 
em Fisioterapia na Unidade 
de Terapia Intensiva da 
Faculdade Redentor, do 
Rio de Janeiro e também 
especialista em Anatomia 
Humana, Neuroanatomia, 
Fisioterapia em Pneumo-
Funcional, Reeducação 
Funcional, Terapia Intensiva 
e Neurointensivismo.

A NATURA ampliou 
seus produtos e lançou 
a Natura Ekos Murumuru, 
uma linha completa que 
tem em sua fórmula a 
manteiga de Murumuru, 
que penetra profunda-
mente na fibra capilar, 
devolvendo a elasticidade 
natural e o brilho do ca-
belo. A referida manteiga 
é característica da região 
amazônica.

Murumuru
A JUNTA Governati-

va que está conduzindo 
o Esporte Clube Cabo 
Branco é formada pelos 
associados Gilberto Ruy 
(presidente), Eduardo Nu-
nes, Jeová Colaço, Gesiel 
Cândido e Lúcio Braga.

Todos estão empe-
nhados para o sucesso 
do baile do Vermelho e 
Branco que será realizado 
no próximo dia 22.

Cabo Branco
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Saúde notifica mais 
de 28 mil casos de 
dengue em 2015 na PB

Previsão é de que outro 
navio atraque no dia 13 com 
mais gasolina e óleo diesel

Navio atraca com 13 mil toneladas
aBaStecimento de comBUStÍVeL

O desabastecimento nos 
postos de combustíveis na 
Paraíba pode estar chegan-
do ao fim. Ontem, um navio 
atracou por volta das 5h50 
no Porto de Cabedelo, des-
carregou gasolina e óleo 
diesel para os tanques das 
distribuidoras e, em seguida, 
começou a transferência dos 
combustíveis para os vários 
caminhões estacionados na-
quela área.

Após a chegada do navio 
MR PAT Brown, procedente 
do Porto de Suape, com 13 
mil toneladas, sendo oito mil 
toneladas de gasolina e cinco 
mil toneladas de óleo diesel, 
funcionários da Petrobras 
iniciaram o processo de aná-

lise do produto e a entrega 
aos distribuidores que se 
encarregaram de realizar a 
transferência para os cami-
nhões tanques. 

O gerente de operações 
da Companhia Docas do Por-
to de Cabedelo, Lúcio Rober-
to, disse que com a chegada 
desse navio e a previsão para 
a atracagem de outra embar-
cação para o dia 13 com mais 
18 mil toneladas, o abaste-
cimento de combustíveis na 
Paraíba deverá se normali-
zar. “Não temos cronograma 
de chegada de navios porque 
isso acontece em curto pra-
zo”, disse Lúcio.  

A crise no fornecimento 
de gasolina na Paraíba co-
meçou na segunda quinzena 
de dezembro por causa do 
atraso na chegada de um na-
vio no Porto de Cabedelo. A 
embarcação deveria ter atra-
cado no dia 26, o que aconte-
ceu somente três dias depois 
e, como era período de Natal, 

provocou atraso no descar-
regamento dos combustíveis. 
Anteontem, completou duas 
semanas que começou a fal-
tar, principalmente gasolina.

A reportagem de A 
União saiu do Porto de Ca-
bedelo, percorreu algumas 
avenidas, como Epitácio Pes-
soa, Tancredo Neves, Primei-
ro de Maio e Cruz das Armas 
e todos os postos estavam 
operando normalmente. No 
posto existente na frente da 
Igreja São José, em Cruz das 
Armas, o frentista Valter 
Ferreira da Silva disse que 
houve escassez, mais em 
nenhum momento faltou o 
combustível. 

No mesmo posto, o segu-
rança Jucelino da Silva Santos 
disse que “encostou’ seu car-
ro e só anda de moto, pois é 
mais rápido para abastecer e 
também até com R$ 5,00 tra-
fega sem problema. Ontem o 
preço da gasolina oscilava en-
tre R$ 3,79 a R$ 3,89. 

Foto: Evandro Pereira

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Navio MR PAT Brown veio do Porto de Suape com 8 mil toneladas de gasolina e 5 mil toneladas de diesel

Na área onde estão instaladas 
as distribuidoras de combustíveis, 
na cidade de Cabedelo, vários ca-
minhões tanques estavam esta-
cionados a espera da liberação do 
combustível. Alguns motoristas dis-
seram ter chegado ao local no fim 
da tarde da última terça-feira (5).

Reni Batista chegou para abas-
tecer seu caminhão na quarta-feira  
(6) à noite e disse que dormiu den-
tro do próprio veículo. “Meu cami-
nhão pega 17 mil litros de gasolina 
e vou levar para Piancó e abastecer 
apenas um posto”, revelou.

Cláudio Gonzaga chegou an-
teontem a Cabedelo e disse que 

somente saberia para onde ia após 
abastecer o caminhão. “Posso ficar 
em João Pessoa ou ir para a área do 
Brejo”, previu, ao adiantar que so-
mente saberia após ver a nota fiscal.

Quem ficou satisfeito foi o mo-
torista Leonildo Almeida, que já es-
tava com o caminhão tanque carre-
gado com 17 mil litros de gasolina. 
Ele disse que o combustível serviria 
para abastecer dois postos em Cam-
pina Grande e Massaranduba. 

Ao longo da BR-230, vários ca-
minhões tanques trafegavam com 
destino a Cabedelo e o objetivo, se-
gundo os motoristas, era abastecer 
os veículos com combustível. 

Desde o momento que começou 
o desabastecimento dos combustí-
veis, o Ministério Público, órgãos de 
defesa do consumidor, o Governo do 
Estado e entidades ligadas aos em-
presários do setor se mobilizaram 
para resolver o problema.

Na quarta-feira (6), na sede do 
Ministério Público, o procurador-geral 
de Justiça Bertrand Asfora e o promo-
tor Glauberto Bezerra, coordenador 
do Procon do MPPB, presidiram uma 
reunião que contou com a participa-
ção da diretora-presidente da Com-
panhia Docas da Paraíba, Gilmara 
Temóteo, quando foram traçadas es-
tratégicas para solucionar a questão 
e tomar providências para punir os 
responsáveis pelo desabastecimento 
dos postos de combustíveis no Estado 
da Paraíba.

Um inquérito civil público foi 
instalado pelo MPPB. O promotor 

Glauberto Bezerra não descartou 
punição para os responsáveis e reve-
lou que uma multa será aplicada às 
distribuidoras caso o abastecimento 
não seja restabelecido.

Para explicar os motivos da falta 
de combustível, as empresas distribui-
doras foram convocadas pelo Minis-
tério Público. O promotor Glauberto 
Bezerra solicitou, inclusive, que os 
responsáveis convoquem seus funcio-
nários para estenderem o expediente, 
que se encerra normalmente às 14h 
de sábado, para atender a demanda 
com a chegada desse novo navio.

Ontem, mesmo com a presença 
de caminhões, já era visível que o 
fluxo desses veículos já estava sendo 
normalizado. Como Cabedelo já tem 
uma via de entrada e saída da cida-
de pela BR-230 era grande o conges-
tionamento com fluxo de caminhões 
tanques.

caminhões aguardavam a liberação

Governo do estado e mPPB se mobilizam 

STTP começa a 
realizar vistoria 
nos transportes 
escolares de CG 

A Superintendência de 
Trânsito e Transportes Pú-
blicos (STTP) de Campina 
Grande inicia segunda-feira 
(11) o processo de vistoria 
semestral 2016.1 de todos 
os veículos que exploram o 
transporte escolar na cida-
de.   De acordo com a Gerên-
cia de Transportes da STTP, 
a vistoria é necessária para 
garantir a segurança dos es-
tudantes que utilizam esse 
tipo de veículo para se loco-
mover, bem como observar 
as condições de funciona-
mento do transporte escolar 
na cidade, regulamentadas 
pela STTP.

Todos os itens de se-
gurança estarão sendo ava-
liados como parte elétrica, 
mecânica,  além da docu-
mentação do veículo e mo-
torista, o tacógrafo (que mo-
nitora velocidade, distância 
percorrida e tempo do traje-
to), limitadores de abertura 
de janelas e cintos de segu-
rança, além do estado de 
conservação e as condições 
mecânicas e elétricas dos 
veículos. 

O processo de vistoria 
vai ocorrer  até o dia 15, das 
8h às 11h e das 14h às 17h, 
na própria sede da STTP. To-
dos que passarem pela ins-
peção receberão um selo de 
validade, que será afixado 
no vidro dianteiro, possibi-
litando aos pais verificarem 
se os carros foram devida-
mente avaliados.

Cerca de 40 veículos, 
entre vans e topics, fazem o 
transporte de escolares em 
Campina Grande. A STTP 
lembra que todos os veícu-
los que são utilizados neste 
serviço devem comparecer 
ao processo de vistoria.  Os 
interessados podem obter 
informações pelo telefone 
3341.1278, ramal 207.

Os proprietários de veí-
culos com placas terminadas 
em 1 ou 2 podem obter 10% 
de desconto no pagamento 
do Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automoto-
res – IPVA efetuado até o dia 
29 de janeiro na modalidade 
cota única (à vista). O prazo é 
o mesmo para os donos que 
queiram parcelar o imposto 
em três vezes, sem desconto, 
efetuando o pagamento da 
primeira parcela até o último 
dia útil de janeiro.

Os boletos para paga-
mento podem ser impressos 
diretamente no site do Detran 
através do link www.detran.
pb.gov.br ou o proprietário 
pode aguardar o envio pelos 
Correios, sendo importante 
ressaltar que, para essa op-
ção, faz-se necessário que o 
usuário mantenha o endere-
ço atualizado junto ao Detran. 

O envio dos boletos para 
as residências vai ser ini-
ciado a partir do dia 15 e os 
usuários que optarem por 
essa modalidade deverão 
aguardar também o envio do 
documento após a quitação 

dos débitos. Já os usuários 
que optarem pelo pagamen-
to através das guias do site 
devem retirar o documento 
(CRLV) em um dos postos de 
atendimento do Detran. 

Boletos falsos
O diretor de Operações 

do Detran-PB, Orlando Soares, 
alerta que, para uma maior 
segurança no pagamento, os 
usuários podem consultar a 
situação de seus veículos jun-
to ao site do órgão e confirmar 
os dados do boleto. “É possí-
vel fazer isso comparando os 
dados a partir do número do 
Renavam [Registro Nacional 
de Veículos Automotores] e do 
número da placa do veículo. 
Se houver qualquer dúvida, o 
usuário deve procurar ime-
diatamente um dos postos 
de atendimento do Detran”, 
pontuou. O diretor ressaltou 
ainda que o órgão não envia 
boletos por meios eletrônicos. 
“O Detran não envia boletos 
ou multas por e-mail nem por 
mensagens de texto, apenas 
através do serviço dos Cor-
reios”, completou. 

IPVA pode ser pago até 
o dia 29 com desconto 

PLacaS FinaiS 1 e 2

Litro da gasolina tem preço médio de R$ 3,78 em Patos
A Secretaria de Defe-

sa do Consumidor de Patos 
(Procon) divulgou uma nova 
pesquisa relacionada aos 
preços de combustíveis pra-
ticados na cidade, tendo em 
vista o aumento do produto 
em todo o País. A pesquisa 
foi realizada na quinta-feira 
(7),  com o objetivo de orien-
tar o consumidor sobre os 
preços mais baixos.

Foram pesquisados pre-
ços da gasolina comum, gaso-
lina aditivada, etanol, diesel e 

diesel S-10, nos 21 postos ins-
talados na cidade. De acordo 
com o levantamento, o li-
tro da gasolina comum tem 
preço médio de R$ 3,78, 
com variação de 3,55% de 
um estabelecimento para 
outro, podendo custar de 
R$ 3,66 até R$ 3,79. 

Já a gasolina aditivada 
tem preço médio de R$ 3,67, 
registrando uma diferença 
de 5,71%. No preço do eta-
nol foi verificada uma va-
riação de 15,30%, atingin-

do os valores de R$ 2,68 e 
R$ 3,09.

Quanto ao preço do die-
sel foi verificada uma varia-
ção de até 3,81% com valo-
res de R$ 2,89 e R$ 3,00. Foi 
também inserido na pesqui-
sa o preço do diesel S-10. Os 
valores variam de R$ 3,01 a 
R$ 3,10, dando uma diferen-
ça de 2,99%. 

“Diante do aumento da 
alíquota do ICMS, uma nova 
pesquisa está sendo divulga-
da com o objetivo de trazer 

informações ao consumidor 
sobre o aumento do combus-
tível em nossa cidade, bem 
como orientá-lo a escolher 
um local mais em conta e as-
sim garantir uma economia 
mais eficaz”, frisou a repre-
sentante do Procon, Edjane 
Araújo.

A pesquisa comple-
ta encontra-se disponível, 
com detalhamento de todos 
os valores e postos pesqui-
sados, através do Serviço 
de Atendimento ao Consu-

midor (SAC), localizado na 
sede do órgão, que fica na 
Rua Felizardo Leite, 52, no 
Centro de Patos, ou através 
do telefone 3423-3629. O 
Procon de Patos atende de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 14h.

Quanto a questão da 
oferta de combustíveis nos 
postos da cidade, até o mo-
mento está normalizado, 
sendo encontrado em todos 
os 21 postos existentes no 
município.

PeSQUiSa do PRocon
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Saúde notifica mais de 28 mil 
casos de dengue em 2015 na PB
Número de casos da 
doença cresceu 273,25% 
em relação a 2014

De 1º de janeiro de 2015 
a 2 de janeiro de 2016 (52ª 
semana epidemiológica), fo-
ram notificados na Paraíba 
28.184 casos suspeitos de 
dengue, sendo 11.469 confir-
mados e 6.421 descartados. 
Outros 89 casos foram clas-
sificados como dengue com 
sinais de alarme e 13 casos 
de dengue grave. Em 2014 
(até a 53ª SE), registrou-se 
7.551 casos de dengue, o que 
representa um aumento de 
273,25%.

Pelos dados constantes no 
boletim, observa-se que o pico 
da incidência ocorreu no mês 
de maio (161,43 casos/100 
mil habitantes), seguido de 
uma redução em junho (73,73 
casos/100 mil habitantes), 
com uma nova elevação em de-
zembro (42,72 casos/100 mil 
habitantes). A incidência até 
a 52ª Semana Epidemiológica 
na Paraíba é de 547,91 casos a 
cada 100 mil habitantes, o que 
sinaliza a epidemia durante o 
ano de 2015. 

Ainda segundo o bole-
tim, a maior predominância 
de municípios em epidemia 
está na 3ª e 4ª macrorregião, 
seguida da 2ª e 1ª macrorre-
gião, respectivamente. “Ob-
servamos que os municípios 
em epidemia estão presentes 
e distribuídos por toda a Pa-
raíba, fato este que confirma 
a necessidade de uma vigi-
lância ativa no combate ao 
Aedes aegypti, bem como o 
envolvimento da população 
como fator principal, uma 
vez que a maior parte dos 
criadouros está em domicí-
lios”, disse a gerente de Vigi-
lância Epidemiológica da Se-
cretaria de Estado da Saúde, 
Izabel Sarmento.

Já o número de óbitos 
confirmados por dengue no 
Estado registrou uma redu-
ção de 44,4%. Em 2015, até a 
52ª Semana Epidemiológica, 
foram cinco óbitos notifica-
dos, contra nove confirmados 
no mesmo período de 2014. 
Os óbitos que se encontram 
em investigação estão aguar-
dando o resultado do labo-
ratório do Instituto Evandro 
Chagas, no Pará, e seguem 
acompanhados pela área téc-
nica e municípios, conforme 
preconizado por protocolo do 
Ministério da Saúde. 

Febre chikungunya 
Na Paraíba, até a 52ª Se-

mana Epidemiológica, foram 
notificados 23 casos suspei-
tos da doença em residentes 
dos municípios de Monteiro 
(9), Cajazeiras (6), Barra de 
São Miguel (3), Amparo (2), 
Umbuzeiro (2), Cachoeira 
dos Índios (1), Coremas (1), 
Pombal (1), Campina Grande 
(1), Alhandra (1) e João Pes-
soa (1). 

A SES lembra que todo 
caso suspeito de chikungunya 
é de notificação compulsória 
imediata e deve ser informa-
do em até 24 horas às esferas 
municipal, estadual e federal. 
Para a notificação deve-se 
ligar para 0800 281 0023, 
3218 7331 ou 98828 2522.

Zika vírus
A Paraíba conta com 

três Unidades Sentinelas do 
zika vírus implantadas nos 
municípios de Bayeux, Cam-
pina Grande e Cajazeiras, 
conforme recomendação do 
Ministério da Saúde, com a 
quarta Unidade Sentinela 
em processo de implantação 
em Monteiro.  

“Para que as atividades 
de intervenção sejam desen-
cadeadas não é necessária 
a confirmação laboratorial, 
tendo em vista que as ações 
epidemiológicas e ambientais 
devem ser permanentes”, ex-
plicou Izabel Sarmento.

Quanto à situação labo-
ratorial, no mês de maio, na 
Paraíba, foram enviadas 20 
amostras do estudo realizado 
pelo Episus/MS, sendo 12 po-
sitivas e oito não detectáveis. 

Síndrome Guillan-Barré 
De julho até o momento, 

foram informados pelos ser-
viços hospitalares 22 casos 
suspeitos da síndrome, sendo 
16 descartados e seis em in-
vestigação por suspeita de ter 
correlação com o zika vírus. 

Mesmo não se tratando 
de uma doença de notificação 
compulsória, conforme por-
taria 1.271/2014 MS, a SES, 
por meio da Gerência Execu-
tiva de Vigilância em Saúde, 
recomenda a todos os servi-
ços de saúde a comunicação 
à Área Técnica da Vigilância 
Epidemiológica – Núcleo de 
Doenças Transmissíveis Agu-
das e à Coordenação dos Nú-
cleos Hospitalares de Vigilân-
cia Epidemiológica, por meio 
dos telefones 3218-7331, 
3218-7381 ou 3218-7317.

As ações de combate ao 
Aedes aegypti promovidas 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) ocorreram on-
tem no município do Conde, 
com a participação do Corpo 
de Bombeiros e dos Agentes 
de Combate a Endemias (ACE) 
daquele município.  Pela ma-
nhã e à tarde, foram realizadas 
visitas de casa em casa para 
identificar e exterminar cria-
douros e focos do mosquito, 
que transmite a dengue, chi-
kungunya e zyka vírus. São 18 
bombeiros e 21 ACEs envolvi-
dos na ação na Comunidade 
Neves II. A mesma atividade 
ocorreu em Alhandra, na quin-
ta-feira (8) e desde segunda-
-feira (4) acontece, de forma 
simultânea, em João Pessoa, 
Cabedelo, Santa Rita e Bayeux, 
com homens do Exército bra-
sileiro. 

As atividades fazem 
parte do Plano do Governo 
do Estado, lançado em de-
zembro de 2015, que prevê 
diversas ações de combate 
ao vetor e também da meta 
estipulada pelo Ministério 
da Saúde de visitar todas as 

casas até o dia 31 de janeiro. 
“Esperamos que os morado-
res absorvam todas as infor-
mações recebidas nesta ação 
e repassem para os familia-
res, vizinhos, colegas de tra-
balho, enfim, a todos do seu 
convívio, e, desta forma, as 
barreiras de proteção contra 
o mosquito serão fortaleci-
das”, disse o coordenador da 
Vigilância Ambiental, da 1ª 
Gerência Regional de Saúde 
da SES, Daniel Oliveira.

“Esta parceria com o Go-
verno do Estado é muito boa 
porque vem ajudar os muni-
cípios nesta luta constante 
de combate ao mosquito. A 
presença dos bombeiros é 
muito importante porque 
causa impacto e, dessa for-
ma, chama mais a atenção 
das pessoas, pois cada um 
tem que perceber que a res-
ponsabilidade é de todos”, 
comentou a coordenadora 
de Vigilância em Saúde da 
Secretaria de Saúde do Con-
de, Guiomar Medeiros.

A agente Natalice Má-
ximo e o soldado Stone for-
maram a dupla que visitou 

a casa onde mora Renata 
dos Santos, o marido e dois 
filhos, no Conde. Lá, encon-
traram as garrafas de cabe-
ça pra baixo no quintal, que 
também estava limpo e o lixo 
bem acondicionado. “Mesmo 
com todos estes cuidados 
que tenho, peguei zyka. Só 
acho que é porque nem todo 
mundo faz a sua parte e o 
mosquito continua por aí. Eu 
vou continuar fazendo a mi-
nha obrigação e conversando 
com as outras pessoas para 
fazerem o mesmo”, observou.

Na casa vizinha a de Re-
nata mora Socorro Santos. No 
quintal dela havia vários de-
pósitos com água. Ela expli-
cou que como no Conde há ra-
cionamento de água não pode 
ser jogada fora. O técnico da 
1ª GRS, Antonio Medeiros, 
explicou pra ela que quando a 
água for retirada, antes de co-
locar a próxima, os depósitos 
devem ser bem lavados, com 
bucha e sabão, para retirar 
toda a crosta que fica nas bor-
das, eliminando os prováveis 
ovos que, em contato com a 
água, eclodem  e se transfor-

mam em mosquito.
A vizinha dela, a fun-

cionária pública Rossana 
Kelly, contou que teve zyka 
há quatro meses. “É muito 
ruim. Doem os ossos e a ca-
beça, tive febre, fiquei cheia 
de mancha pelo corpo e até 
meus olhos ficaram verme-
lhos. Nunca mais quero pas-
sar por aquilo e faço de tudo 
para fazer minha parte nessa 
luta e envolver minha famí-
lia”, disse. O filho Pedro Ryan, 
de nove anos, é um exemplo 
disso. Quando a equipe che-
gou à casa da família, ele es-
tava ajudando a mãe a cobrir 
um tambor de água.

“Eu sempre ajudo a 
minha mãe a lavar a caixa 
d’água e os tonéis; boto as 
garrafas de cabeça pra baixo 
e sempre falo como os meus 
colegas para ajudarem tam-
bém em casa. Toda hora es-
cuto falar nesse mosquito, 
na escola, na TV e dentro 
de casa e vi o sofrimento 
de minha mãe quando ficou 
doente. Por isso, acho que 
é muito importante deixar 
tudo limpo”, falou.

Governo leva ações de combate ao 
mosquito Aedes aegypti ao Conde

SEM TRÉGUA

Funcionária pública observa soldado do Corpo de Bombeiros vasculhando lixão em busca de recipientes que estejam acumulando água

FoTo: Ricardo Puppe

Épocas de festas e férias 
são sinônimos de diversão, 
mas nem sempre isso acaba 
bem. A gerente de enferma-
gem do Hemocentro da Pa-
raíba, Leide Carvalho, diz que 
nessa época acontecem mui-
tos acidentes. Há mais solici-
tações de bolsas de sangue 
do que doações, causando 
uma defasagem no estoque. 
As doações de leite humano 
também sofrem queda nesse 
período. Os bancos de leite 
humano e postos de coleta 
de sangue funcionam nor-
malmente em janeiro.

As campanhas para am-
bas as áreas continuam em 

todos os veículos de comuni-
cação, como rádio, TV, ban-
ners e jornais. A imprensa, 
segundo Leide, ajuda muito 
na captação de novos doa-
dores. “É uma forma de in-
tensificar ainda mais a cam-
panha. De dar força para ela. 
Anteontem, batemos o re-
corde de doadores por causa 
disso. Vieram 340 pessoas 
em um só dia”, comentou. 
Ainda assim, os estoques 
continuam com déficit. Para 
que tenha um número bom 
de bolsas de sangue, a ge-
rente explica que devem ser 
feitas 150 doações por dia. 
Em dias comuns, o Hemo-
centro recebe cerca de 100 a 
120 doadores. 

A diretora do Banco de 

Leite Humano Anita Cabral, 
Thaíse Ribeiro, explica que 
também é necessário manter 
as doações para que o abas-
tecimento fique estável. As 
redes sociais e o whatsapp 
também são ótimas ferra-
mentas para disseminação 
das campanhas. 

Sanny Souza é vendedo-
ra e ficou grávida por duas 
vezes, a primeira de gêmeas 
e na segunda de um menino. 
Nas duas oportunidades, ela 
aproveitou para fazer doa-
ções. Na verdade, ela ainda 
está amamentando e apro-
veita para doar. “É maravi-
lhosa a sensação de saber 
que vou poder ajudar outras 
vidas a partir do meu ato de 
amor”, afirmou.

Bancos de Leite
Em 2015, a implemen-

tação das políticas públicas 
em bancos de leite huma-
no no Brasil completou 30 
anos. O Brasil possui mais 
de 200 unidades de bancos 
de leite, distribuídas em to-
dos os estados do território 
nacional. Além de promover 
o aleitamento materno, es-
tes espaços são utilizados 
para coletar e distribuir lei-
te humano para as crianças 
que precisam, contribuindo 
assim para a diminuição da 
mortalidade infantil.

Nos bancos de leite, as 
mães e demais familiares 
dos bebês também rece-
bem orientações e apoio à 
amamentação. “Mesmo que 

as mães se desloquem para 
outros estados do país, há 
possibilidade de doar. As 
doadoras podem ter aces-
so pela internet ao visitar 
a página da Rede Brasileira 
de Bancos de Leite Humano 
(www.redeblh.fiocruz.br), 
conseguindo o endereço e 
o contato telefônico do ban-
co de leite mais próximo de 
onde ela esteja”, explicou 
Thaise Ribeiro. 

Para doar leite 
Basta a mulher estar 

amamentando, ser saudável 
e ter produção de leite maior 
que a necessidade do bebê. É 
só procurar uma das unidades 
distribuídas em todo o Estado.

O Banco de Leite Anita 

Cabral funciona na Maternida-
de Frei Damião, em João Pes-
soa, e se tornou um centro de 
referência no Nordeste. Forne-
ce suporte técnico para toda a 
rede paraibana de bancos e 
postos de coleta de leite ma-
terno, que beneficia milhares 
de mães e bebês na Paraíba.  
O leite doado é processado e 
analisado por um laboratório, 
certificado pela Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz).

Para doar sangue
O doador deve estar 

saudável; ter idade entre 18 
anos completos e 65 anos; 
peso mínimo de 50 kg; e 
apresentar documento com 
foto, válido em todo territó-
rio nacional.

Hemocentro e Banco de Leite precisam de doadores
SoLIDARIEDADE EM TESTE

Janielle Ventura
Especial para A União
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Projeto Praia Limpa 
vai a Cabedelo

O Governo do Estado pro-
move amanhã a terceira rodada de 
atividades do Projeto Praia Limpa 
Verão Rico. As ações acontecem 
a partir das 9h em Camboinha e 
Areia Vermelha (Cabedelo), dois dos 
lugares mais frequentados pelos 
turistas que veraneiam no Litoral 
paraibano. Várias atividades serão 
voltadas para o público infantil que 
vai conhecer um pouco mais da vida 
marinha e entender a importância 
da preservação do mar, por meio 
de apresentações de teatro de 
bonecos, cujos fantoches são con-
feccionados com material reciclado. 
O projeto é desenvolvido pela Supe-
rintendência de Administração do 
Meio Ambiente (Sudema) e vai até o 
dia 14 de fevereiro nas praias com 
maior fluxo de banhistas. A próxima 
ação será no dia 17, em Lucena. 

Vestibular Solidário 
em Guarabira

O Centro Universitário de 
João Pessoa (Unipê) realizará um 
Vestibular Solidário em Guarabira 
com o objetivo de arrecadar doa-
ções para idosos do Albergue São 
Vicente de Paula. As inscrições já 
estão abertas e não é cobrada taxa 
de inscrição. Para participar, os can-
didatos devem doar um pacote de 
fraldas geriátricas e se inscrever no 
portal vestibular.unipe.br. O exame 
acontecerá no dia 23 de janeiro, às 
9h, no Executivo Colégio e Curso, na 
Rua Luiz Porpino da Silva, localizado 
no bairro de Areia Branca. As ins-
crições poderão ser realizadas até 
às 18h do dia 21 deste mês.  Neste 
exame, os candidatos concorrerão 
às vagas disponíveis para 23 cursos 
de graduação do Unipê. A oportuni-
dade se estende para outros muni-
cípios da região. 

Celest inscreve para 
cursos de línguas

As inscrições para os cursos 
do Centro de Línguas Estrangeiras 
(Celest) da Prefeitura de João Pes-
soa começam segunda-feira (11). 
Ao todo, serão disponibilizadas 975 
vagas para Inglês, Francês e Espa-
nhol. A novidade deste ano é aber-
tura de uma nova turma de Alemão, 
com 50 vagas no turno da noite. 
Serão 420 novas vagas destinadas 
a dois diferentes públicos, que são 
adolescentes e adultos. Para estes 
iniciantes, as matrículas se encer-
ram dia 29 de janeiro. As vagas para 
adolescentes são destinadas aos 
alunos da Rede Municipal de Ensi-
no. Já para os alunos que cursam 
outros níveis e estão apenas dando 
continuidade aos cursos ofertados 
pelo Celest, serão destinadas 555 
vagas e as matrículas deverão ser 
renovadas de 18 a 5 de fevereiro.

Inscrições para 
Marcenaria Básica 

A Secretaria de Desenvol-
vimento Social (Sedes) está ins-
crevendo jovens interessados em 
participar do curso de Marcenaria 
Básica. As inscrições se encerram no 
próximo dia 22, na sede da Marce-
naria-Escola, na Rua Santa Bárbara, 
no Jardim Cidade Universitária. 

Poderão se inscrever pessoas 
com idade mínima de 16 anos que 
tenham cursado ou estejam curan-
do no mínimo o 6º ano do Ensino 
Fundamental. Estão sendo disponi-
bilizadas 24 vagas. A seleção ocor-
rerá no período de 8 a 12 de feverei-
ro. As aulas serão iniciadas no dia 2 
de março e se encerram no dia 16 de 
dezembro. Para se inscrever, o can-
didato deverá levar duas cópias xe-
rox da RG (Carteira de Identidade), 
CPF, comprovante de escolaridade e 
comprovante de residência.

Aesa prevê mais chuvas em áreas 
isoladas neste sábado na Paraíba
Nas regiões mais quentes
as precipitações devem 
acontecer durante o dia

A Agência Executiva de 
Gestão das Águas da Paraíba 
(Aesa) prevê para hoje nebu-
losidade variável com possibi-
lidade de chuva em áreas isola-
das do Agreste, Brejo e Litoral. 
Nas regiões tradicionalmente 
mais quentes, as chuvas de-
vem continuar.

No Cariri/Curimataú, Ser-
tão e Alto Sertão a previsão é 
também de variação de nuvens 
com precipitação em áreas iso-
ladas. Segundo informações 
do Instituto Nacional do Se-
miárido (Insa), localizado em 
Campina Grande um fenôme-
no meteorológico próximo à 
costa da Bahia indicou chuvas 
para o Semiárido paraibano.

Segundo o instituto, uma 
depressão tropical observada 
por meio de imagens de saté-
lite poderá mudar o cenário 
das previsões climáticas para 
este início de ano. O fenômeno 
que se formou ao longo do últi-
mo dia 6 de janeiro no Oceano 
Atlântico Sul poderá reverter o 
cenário de algumas previsões 
climáticas para o Semiárido 
brasileiro neste início de ano.

Foram observadas nu-
vens carregadas, com grande 
desenvolvimento vertical e 
topo frio associadas a áreas 
de baixa pressão sobre o Nor-
deste. Desde o último dia 5 de 
janeiro, o fenômeno meteoro-
lógico está sendo monitorado 
pela equipe do Laboratório de 
Análise e Processamento de 
Imagens de Satélites (Lapis), 
da Universidade Federal de 
Alagoas, por meio de imagens 

do satélite Meteosat-10.
O resultado do monito-

ramento das imagens da úl-
tima quarta-feira (6) indica 
possibilidade de chuvas em 
praticamente todo o Nordes-
te brasileiro. No centro-norte 
da região, há possibilidade de 
pancadas de chuva. No leste 
de Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte e sul da Bah-
ia, também há possibilidade 
de chuvas. Nas demais áreas 
da região, pancadas de chuvas 
isoladas a qualquer hora. Os 
especialistas ressaltam que 
os modelos divergem quanto 
a real trajetória do fenômeno, 
havendo a possibilidade de 
seguir para a costa ou de ser 
dissipado até o fim da semana.

Chuvas na Paraíba
De acordo com as medi-

ções pluviométricas da Aesa, 
na última quinta-feira (7), 
as cidades com maiores pre-
cipitações foram Aparecida 
(84,7mm); Cacimba de Areia 
(73mm); Cajazeiras e Açude 
Lagoa do Arroz (129,8mm); 
Coremas e Açude Coremas 
(111,5mm); Emas (76,2mm); 
Piancó (96,7mm), e Vieirópo-
lis (77mm). Estas são cidades 
localizadas entre o Cariri e o 
Sertão paraibanos.

Termômetros
As temperaturas mínima 

e máxima do Litoral para este 
sábado (9) serão 24oC e 31oC, 
respectivamente. No Brejo, as 
temperaturas variam entre 
20oC e 29oC; e no Agreste, en-
tre 21oC e 31oC. As mínimas e 
máximas serão 21oC e 32oC no 
Cariri/Curimataú; 23oC e 35oC 
no Sertão; e igualmente 23oC e 
35oC no Alto Sertão.

Cinco cidades do Sertão 
paraibano registraram chuvas 
acima do previsto para todo o 
mês de janeiro em apenas oito 
dias. De acordo com Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas da Paraíba (Aesa), já 
superaram a média histórica 
de 100 milímetros, os muni-
cípios de Emas (159,4mm), 
Cajazeiras (141,8mm), Co-
remas (139,5 mm), Bom 
Jesus (125mm) e Piancó 
(104,5mm).

As chuvas foram provoca-
das por um Vórticea Ciclônico 
de Alto Nível, sistema meteoro-
lógico comum durante a pré-es-
tação chuvosa na Paraíba. “Este 
é o principal fenômeno que pro-
voca chuvas no Semiárido pa-
raibano. Ele costuma aparecer 
entre os meses de dezembro e 
janeiro, podendo se estender 
até fevereiro. No momento ele 
continua atuando e a previsão 
é de mais precipitações, prin-
cipalmente entre o final dessa 
sexta-feira e a madrugada do 

sábado”, explicou a meteorolo-
gista Carmem Becker.

De acordo como o presi-
dente da Aesa, João Fernandes 
da Silva, as chuvas provocaram 
o aumento do nível de alguns 
açudes. “Por enquanto pode-
mos destacar o reservatório 
de Mãe D’água, que recebeu 
quase três milhões de metros 
cúbicos, e Açude de Coremas, 
que acumulou mais de 750 mil 
metros cúbicos. Nos demais 
não tivemos grandes recargas, 
mas estamos esperançosos de 
que a partir de fevereiro cho-
va com mais frequência e os 
níveis melhorem significativa-
mente”, elencou.

Dos 124 açudes monito-
rados pelo Governo do Estado, 
31 estão com mais de 20% do 
seu volume total, 32 tem me-
nos de 20% e 61 estão em si-
tuação crítica (com menos de 
5% do volume total). A relação 
completa e o nível de cada re-
servatório estão disponíveis 
no site www.aesa.pb.gov.

A Polícia Militar da Pa-
raíba esteve durante todo o 
dia de ontem na Estação Fer-
roviária de Mandacaru após 
um arrastão ter acontecido 
na quinta-feira (6). O tumul-
to começou após cinco pes-
soas armadas com barras de 
ferro e pau pularem o muro 
nos arredores da estação e 
roubarem os passageiros e 
fiscais que trabalham no ter-
minal ferroviário.

“Eles pularam o muro 
ali e vieram roubando e ba-
tendo em todo mundo, foi 
horrível. A gente só está 
aqui hoje, porque tem aque-
la viatura da polícia ali, mas 
já evitamos trazer os meni-
nos para não expormos eles. 
Realmente foi uma situação 
tensa, as pessoas saíram cor-
rendo pela rampa, algumas 
caíram e foram pisoteadas 
pelos outros que vinham”, re-
latou duas usuárias do trans-
porte que estavam presentes 
na hora do tumulto.

O sargento Johnson, res-
ponsável pela guarnição pre-
sente no local, garantiu que 
a PM estará de forma per-
manente na estação até que 
a segurança seja estabeleci-
da totalmente e a população 
possa usufruir de seu direito 
de ir e vir sem maiores trans-
tornos. 

“Os portões estão aber-
tos para os usuários usarem 
o trem normalmente e nós 
estamos fazendo a segurança 
para que nenhum meliante 

que tem aqui, principalmen-
te no beco do paulista, venha 
pra cá ‘tocar o terror’, porque 
eles estavam tomando o ce-
lular do pessoal aqui a força 
mesmo. Fiquei sabendo que 
nem armados eles estavam”.

O sargento afirmou ain-
da que estava no local desde 
às 8h30 e que o patrulha-
mento preventivo é realizado 
através do rodízio de guar-
nições para que o lugar não 
fique sem segurança. “Esta-
mos fazendo aqui o preven-
tivo permanente até chegar 
outra viatura. Uma sai e a 
outra entra até que as coisas 
se acalmem e fique tudo nor-
mal. Estamos sem previsão, 
a princípio, de quando esse 
patrulhamento intensivo irá 
terminar”, finalizou.  

Com a situação, os fis-
cais que mantém a estação 
e cobram a passagem da 
população, abandonaram o 
terminal tornando a bilhete-
ria gratuita para quem faz a 
viagem do local a Cabedelo, 
Santa Rita ou o terminal fer-
roviário do Varadouro.

“Depois do que aconte-
ceu ontem eles não vieram 
mais. Fiquei sabendo, não sei 
se é verdade, que um dos fis-
cais foi agredido pelos ban-
didos e ficou assustado com 
tudo. Realmente, eles foram 
muito violentos com as pes-
soas”, comentou um dos 
usuários que preferiu não se 
identificar. 

Estação Mandacaru
O gerente Regional de 

Operações da CBTU, Oton 

Magno, descartou ontem a 
possibilidade de suspender 
o tráfego de trens na estação 
do bairro de Mandacaru por 
causa dos tumultos de quin-
ta-feira. Ele informou que o 
terminal voltou à normalida-
de com o apoio da Polícia Mi-
litar da Paraíba, que instalou 
no local um posto base para 
inibir a ação dos marginais.

Oton destacou que os 
funcionários que foram 
ameaçados na quinta-feira 
voltaram ontem ao expe-
diente por volta das 13h30, 
depois que a Polícia Militar 
instalou o posto base na es-
tação. Os trens da CBTU fun-
cionam das 4h20 às 19h40, 
com aproximadamente oito 
mil passageiros, diariamen-
te, fazendo o percurso na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa. Há mais de 10 anos, 
a passagem custa R$ 0,50, 
mas o Ministério das Cidades 
está estudando um reajuste, 
devendo a passagem de trem 
ser reajustada para R$ 1,00 
ainda este ano. 

PM mantém segurança na Estação 
Ferroviária de Mandacaru em JP

RESPOSTA AO VANDALISMO

Viatura da Polícia Militar permanece estacionada junto a plataforma de embarque e desembarque

FOTO: Edson Matos

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

A captação flutuante de 
água do volume intangível do 
Açude Epitácio Pessoa, o Bo-
queirão, para o abastecimen-
to de Campina Grande e mais 
18 cidades,  deverá alterar o 
cronograma de racionamen-
to atualmente adotado pela 
Companhia de Água e Esgotos 
da Paraíba (Cagepa).  É o que 
admite o gerente regional da 

estatal, Simão Almeida. 
Ele lembra que a Agência 

Nacional de Águas (ANA) de-
termina que a Cagepa só pode 
retirar 650 litros por segundo 
do açude e fazer a adução de 
1.300 litros durante três dias 
e meio, tanto para Campina 
Grande, quanto para as cidades 
atendidas pela adutora do Ca-
riri. Com a captação flutuante, 
a adução cairá para mil litros 
por segundo e, sendo assim, 
em vez de 84 horas a popula-

ção passará a ter 110 horas de 
racionamento. O início da cap-
tação flutuante estava previs-
to para o período entre 20 de 
dezembro e 5 de janeiro, mas 
a Cagepa vai esperar mais por 
causa da mudança climática 
na região, com dias nublados 
e, consequentemente,  menos 
evaporação de água do Açude 
de Boqueirão.

“Por causa dessas mudan-
ças, para que o açude atinja 
sua reserva intangível, vamos 

aguardar até o final de janeiro”, 
disse. De acordo com os estu-
dos que ainda estão sendo de-
senvolvidos pela equipe ope-
racional da Cagepa, Campina 
Grande poderá ser dividida em 
duas zonas que teriam água 
em dias alternados.

O gerente disse que se 
trata de uma simulação e que 
o cronograma definitivo do 
racionamento a ser posto em 
prática pela Cagepa só funcio-
nará de fato quando a captação 

flutuante de água tiver come-
çado.  “Mas se o Açude de Bo-
queirão receber pelo menos 
200 milhões de metros cúbi-
cos, o racionamento não será 
mais necessário”, explicou.

Uma das metas da Cagepa 
para 2016 será a intensificação 
das ações de combate ao roubo 
de água nos sistemas adutores 
da Borborema. Segundo Simão, 
foram instaurados mais de 30 
processos administrativos por 
causa desse tipo de crime.

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Cagepa vai alterar captação d’água no Boqueirão

Fenômeno chegou a cidades do Sertão

RACIONAMENTO EM CAMPINA GRANDE

Os trens da 
CBTU funcionam 
das 4h20 às 
19h40, com 
aproximadamente 
oito mil 
passageiros, 
diariamente
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STF autoriza quebra dos 
sigilos de Eduardo Cunha 
e de sua esposa e filha
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VI CONGRESSO ESPÍRITA PARAIBANO

Ricardo ressalta cultura de paz
FOTO: Divulgação/Secom-PB

Evento acontece até 
domingo no Centro de 
Convenções, na capital

Governador Ricardo Coutinho agradeceu o convite ao evento e parabenizou a Federação Espírita Paraibana por seu centenário

Asfora afirma que proposta será debatida democraticamente

O governador Ricardo 
Coutinho participou, nessa 
sexta-feira, 8, da solenidade 
de abertura do VI Congres-
so Espírita Paraibano, que 
será realizado até amanhã 
no Centro de Convenções, 
em João Pessoa. O tema cen-
tral do Congresso é “O des-
pertar do Espírito”, assunto 
que será alvo das discussões 
durante todo o encontro.  O 
evento faz parte da comemo-
ração dos 100 anos de fun-
dação da Federação Espírita 
Paraibana (FEPB).

Na ocasião, Ricardo des-
tacou a importância de even-
tos como este para a consoli-
dação de uma cultura de paz 
entre os povos. “Precisamos 
refletir sobre os aconteci-
mentos da vida e pensar 
mais no bem-estar do próxi-
mo. O nosso interior precisa 
ser cuidado, despertado e 
ter uma visão coletiva. Não é 
a primeira vez que participo 
do congresso e gosto bastan-
te desse momento de forta-
lecimento espiritual que visa 
a paz entre as pessoas”, disse 
o governador.

Ricardo também para-

benizou a Federação Espí-
rita Paraibana e ressaltou o 
papel evangelizador da en-
tidade. “O sentimento que 
tenho é de gratidão por ter 
sido convidado para partici-
par deste encontro. Desejo 
que a federação possa ter 
uma vida ainda mais longa, 
parabéns por este centená-
rio e que o trabalho de evan-
gelização que vocês realizam 
continue pregando o bem”, 
concluiu.

O presidente da Fede-
ração Espírita Paraibana, 
Marco Antônio Granjeiro 
Lima, agradeceu a presença 
do governador e falou sobre 
a realização do congresso na 
Paraíba. “Estou emocionado 
com este evento onde co-
memoramos os 100 anos da 
nossa federação. Agradeço 
a vinda do governador Ri-
cardo Coutinho, que sempre 
se mostra muito solícito aos 
nossos convites e reconhece 
a importância de encontros 
como este. O congresso é 
uma grande festa em busca 
do conhecimento interior. 
Nossa missão é orientar a 
difusão da mensagem liber-
tadora do espírito, neste di-
álogo entre pessoas que vi-
sam a integralidade da paz”, 
avaliou. 

O congresso reúne mais 

de 1.500 pessoas e conta 
com a participação de pa-
lestrantes de várias cidades 
brasileiras, entre eles, Dival-
do Franco, Alberto Almeida, 
Sandra Borba, Severino Ce-
lestino e Rossandro Klinjey. 
A conferencista, Sandra Bor-
ba, do Rio Grande do Norte, 

falou sobre a satisfação de 
participar do congresso. “É 
um motivo de muita alegria 
vir à Paraíba comemorar o 
centenário da Federação Pa-
raibana. Esse encontro mos-
tra que a doutrina espírita 
fincou raízes neste Estado e 
vem promover a paz e o des-

pertar de bons sentimentos 
entre os povos. Estaremos 
enfocando o despertar da 
consciência, orientando as 
pessoas a serem melhores 
em prol de um mundo me-
lhor”, comentou.

O congressista Claudinê 
Lima veio de Natal, no Rio 

Grande do Norte, para par-
ticipar do evento. “O movi-
mento espírita está crescen-
do em todo o Brasil e é muito 
importante estar nesses 
momentos, visando o cres-
cimento pessoal e também 
ampliando a visão sobre a 
doutrina”, observou. 

O prefeito de Campina 
Grande, Romero Rodri-
gues, sancionou, no final 
de dezembro de 2015, a 
Lei Municipal nº 6250, 
aprovada  pela Câmara de 
Vereadores, criando o Jar-
dim Botânico Municipal. A 
lei estabelece a execução 
de políticas públicas am-
bientais, Culturais e turís-
ticas para áreas de preser-
vação de matas nativas da 
cidade e determina como 
sede do Jardim Botânico a 
“Mata do Louzeiro”.

Entende-se como Jar-
dim Botânico uma área 
protegida constituída, no 

seu todo ou em parte, por 
coleções de plantas vivas 
cientificamente reconhe-
cidas, organizadas, docu-
mentadas e identificadas, 
com a finalidade de estudo, 
pesquisa e documentação 
do patrimônio florístico do 
País, acessível ao público, 
servindo à educação, à cul-
tura, ao lazer e à conserva-
ção do meio ambiente natu-
ral de uma região.

Com a Lei Municipal 
Nº 6250/2015, a área loca-
lizada no Louzeiro foi des-
tinada para a criação do 
Jardim Botânico de Campi-
na Grande, servindo como 
sede de todos os estudos. 
Segundo o secretário de 
Obras e Planejamento do 

município, André Agra, “Lá 
será o núcleo de um pro-
jeto bem maior, que inclui 
também o Jardim Botânico 
do Complexo Aluízio Cam-
pos, uma área verde de 
mata nativa com mais de 
500 mil m²”, disse.

No Art. 2º da lei mu-
nicipal, o prefeito Romero 
Rodrigues decretou que “o 
Jardim Botânico será um 
local para a realização de 
pesquisas, programas e 
projetos de conservação e 
desenvolvimento da flora, 
com ênfase na flora regio-
nal, observadas as dire-
trizes da política de meio 
ambiente do município e 
resoluções pertinentes nas 
esferas  estadual e federal.

Campina Grande ganha um 
jardim botânico municipal Proposta de racionalização será 

apresentada em quatro encontros

PROMOTORIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Chico José
chicodocrato@gmail.com

A proposta de racionali-
zação, otimização e integra-
ção das Promotorias de Jus-
tiça do Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) será apre-
sentada a todos os membros 
da instituição (procurado-
res e promotores de Justi-
ça) a partir da semana que 
vem, em sessões do Colégio 
de Procuradores de Justiça 
(PGJ) e do Conselho de Ges-
tão da instituição e em qua-
tro encontros regionais: em 
Cajazeiras, Patos, Campina 
Grande e Guarabira.

“Vamos ouvir a todos 
e, de forma democráti-
ca, discutir e debater essa 
proposta de racionalização 
que vamos apresentar aos 
procuradores e promoto-
res de Justiça da nossa ins-
tituição”, ressalta Bertrand 
Asfora, informando que 
a primeira exposição da 
proposta ocorrerá já na se-
gunda-feira, 11, às 14h, na 
sessão do Colégio de Procu-
radores de Justiça, em João 
Pessoa. Na terça-feira, 12, 
no mesmo horário e na Sala 
de Sessões, será a vez do 
Conselho de Gestão tomar 
conhecimento da proposta.

Os encontros regio-
nais, num total de quatro, 
começam no dia 18 deste 
mês, em Cajazeiras. No dia 
seguinte, às 10h, o encontro 
está previsto para o muni-
cípio de Patos. No dia 21, 
ocorrerão dois encontros: 
pela manhã, às 10h, em 
Campina Grande; à tarde, às 
16h, em Guarabira.

A proposta de racio-
nalização das Promotorias 
de Justiça é resultado dos 
estudos de otimização e in-

tegração das atividades da 
instituição com o objetivo de 
modernizar e dar mais agili-
dade à atuação do Ministé-
rio Público, visando melho-
res condições de trabalho 
dos promotores de Justiça 
e de um atendimento mais 
adequado à sociedade.

Esses estudos foram fei-
tos no âmbito da Secretaria 
de Planejamento e Gestão 
(Seplag), que tem à frente 
o promotor de Justiça Clís-
tenes Bezerra  de Holanda, 
e da Assessoria Técnica da 
Procuradoria Geral de Justi-
ça, coordenada pelo promo-
tor de Justiça Francisco Se-
ráphico Ferraz da Nóbrega 
Filho. Esses estudos se con-
cretizaram em um programa 
e que poderá ser colocado 
em prática a partir deste 
ano, após a avaliação dos 
membros da instituição.

“É possível o início 
desse programa depois 
da anuência dos membros 
da instituição e que terá o 
acompanhamento, pelo pe-
ríodo de um ano, da Cor-
regedoria Geral do MPPB”, 

reafirma o procurador-ge-
ral de Justiça, Bertrand de 
Araújo Asfora. “Pretende-
mos fazer a racionalização 
e integração das Promoto-
rias sem a necessidade, por 
enquanto, de alterar a legis-
lação. Vamos ouvir opini-
ões para implementar esse 
modelo de modernização e 
de mais profissionalização 
da instituição, visando di-
minuir gastos e aumentar a 
resolutividade”.

Os estudos para o redi-
mensionamento das Promo-
torias de Justiça do MPPB 
tiveram início em setembro 
do ano passado com a coleta 
de dados acerca da realida-
de da instituição no que diz 
respeito aos números refe-
rentes às Promotorias de 
Justiça, mais especificamen-
te aquelas que se encontram 
vagas. O objetivo, segundo 
Bertrand Asfora, é o de me-
lhorar ainda mais a atuação 
do Ministério Público em fa-
vor da sociedade e aprimo-
rar a racionalidade das ati-
vidades desenvolvidas pela 
instituição.

FOTO: Evandro Pereira
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Surrupios na luta de classes
“O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno: 

os que não só vão, mas levam, são outros ladrões, de maior calibre 
e de mais alta esfera. (…) Em vez de os reis levarem consigo os 
ladrões ao Paraíso, os ladrões são os que levam consigo os reis ao 
inferno” Padre Antônio Vieira

O padre Antônio Vieira proferiu o seu Sermão do Bom 
Ladrão no ano de 1655, na Igreja da Misericórdia de Lisboa, 
diante de uma assembleia de nobres – entre eles o próprio 
dom João IV. A partir da passagem do Evangelho de Lucas em 
que Jesus Cristo promete a salvação ao ladrão que se arrepen-
de (Lc. 23,42s), o jesuíta dedica-se a nomear não os ladrões 
de galinha, como costumam ser chamados atualmente, mas os 
ladrões de “maior calibre e de mais alta esfera”. Ele os nomeia 
com todas as (belas e rigorosas) letras: “Os ladrões que mais 
própria e dignamente merecem este título são aqueles a quem 
os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das 
províncias, ou a administração das cidades, os quais já com 
manha, já com força, roubam e despojam os povos”.

Os outros, os chamados ladrões de galinha, seriam ino-
centes aos olhos de Deus. Criminosos mesmo são os ladrões 
que mandam, os que têm influência sobre os negócios de 
Estado. “Os outros, se furtam, são enforcados, estes furtam 
e enforcam.” Na visão de Vieira, o pecado inamovível é o de 
quem, investido de poder, rouba (ou deixa roubar) as econo-
mias de gente indefesa. Mesmo quando não praticado direta-
mente pelo soberano, esse pecado o alcança e o leva ao castigo 
eterno, uma vez que “qui non vetat peccare, cum possit, jubet” 
(quem, podendo, não impede o pecado incentiva o pecado), 
como teria ensinado o mítico rei gentio Agamenão.

Hoje, passados 360 anos da homilia de Vieira em Lisboa, os 
vincos de tensão no semblante de Dilma Rousseff parecem um 
indício da mesma danação. Dilma não é uma imperatriz, não tem 
sangue azul e não reina absoluta sobre um Estado do qual possa 
dispor segundo suas predileções subjetivas. Dilma não passa de 
uma chefe de Estado subordinada às leis da República. Mesmo 
assim, o sofrimento inscrito em suas feições contraídas (porque 
contrariadas) sinalizam um padecimento moral digno de um rei 
maldito. No seu rosto – especialmente no entorno de seus olhos, 
que ainda guardam um lume de determinação – se desenha o 
relevo hostil de um inferno em vida. Dilma paga por pecados que 
não são seus, mas dos quais não sabe como se eximir.

Todos dizem que ela é honesta. Luminares da oposição dão 
testemunho espontâneo da integridade da governante brasileira. 
Ninguém levanta uma acusação de dolo contra ela. Ao contrário, 
de um lado e de outro se erguem as vozes que asseguram: Dilma 
não tem parte pessoal com o malfeito. Não obstante, as linhas de 
sua face estampam o rastro de um castigo bíblico.

E por que isso? Por que expia a presidente da República? 
Certamente a dilaceração que a atropela não vem apenas do fato 
de que, sendo honesta (admitamos a premissa), comanda um 
governo abarrotado das mais torpes desonestidades. Há de haver 
indignação na alma da presidente, uma violenta indignação, ou a 
premissa de sua inocência não seria verdadeira. Essa indignação, 
porém, é pouca para explicar tanta dor aparente. Também não é 
crível que a razão de seu pesar seja a sombra do impeachment 
iminente – uma (ou duas) ameaça(s) de impeachment pode(m) 
até aborrecer a mandatária, mas não seria(m) capaz(es) de 
impor-lhe o inferno em vida (fora o fato de que ninguém mais 
aposta que esse impeachment das pedaladas vá vingar).

A origem do inferno da presidente é de outra extração: 
uma espécie de mordaça de fundo religioso atada ao pensa-
mento político. Dilma pena porque não pode tratar do maior 
– talvez o único, posto que foi dele que decorreram os demais 
– problema de seu governo: a corrupção em larga escala, no 
atacado e no varejo. Se fôssemos recorrer uma vez mais à 
cosmogonia teológica do padre Vieira, diríamos que Dilma é 
consumida por uma dor sem solução porque foi impedida de 
ir ao confessionário – e ir ao confessionário não necessaria-
mente para assumir culpas que não tenha, mas para conversar 
sobre as culpas que o destino jogou sobre seus ombros.

O núcleo do problema central de seu governo é assunto 
proibido no léxico de seu partido, um tabu maior do que o seu 
governo. A corrupção do PT não foi interditada, desgraçada-
mente. Mas falar da corrupção do PT dentro do PT tornou-se 
um interdito. Dilma sofre menos por não poder fazer nada – e 
mais por não poder dizer nada. Nem ela nem o PT são capazes 
de fazer o que o padre Vieira fez há 360 anos: nomear com 
todas as letras quem são os ladrões que enforcam.

De uns dias para cá, uns dois ou três ministros andaram 
cometendo declarações um tanto indisciplinadas, admitindo que 
houve erros no quesito ético. O modo como esses poucos, fazendo 
pose de corajosos, falam disso é mais um sintoma do interdito. 
Eles falam disso sem falar nada disso. Ninguém parece sentir-se 
autorizado a enunciar o que precisa ser enunciado para ser supe-
rado: o emprego de uma organização disciplinada, vinculada ao 
partido, incrustada em repartições públicas, para o desvio siste-
matizado de recursos e de poder, prejudicando principalmente os 
mais pobres e mais desassistidos. Não existe à vista a iniciativa de 
debater a fundo as razões por que, em alguma curva do caminho, 
o PT se transformou no seu oposto maligno.

Por que a corrupção, que antes seria uma intercorrência, 
ganhou o estatuto de método? Como a corrupção submeteu o 
partido aos ditames do capital selvagem? Se querem mesmo falar 
de política, é disso que o PT e a presidente precisam falar. Mas 
eles não podem. Têm medo do inferno. E ardem. 

(Adaptado do Observatório da Imprensa)

Supremo autoriza quebra de sigilos 
de Eduardo Cunha, esposa e filha
Ministro Teori Zavascki 
permitiu quebra de sigilos 
bancário e fiscal

O ministro Teori Zavasc-
ki, relator da Operação Lava 
Jato no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), autorizou a que-
bra dos sigilos fiscal e bancá-
rio do presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
da sua esposa, Cláudia Cruz, 
e da filha do parlamentar Da-
nielle Dytz. Os três são inves-
tigados por suspeita de te-
rem mantido contas sigilosas 
na Suíça, que seriam usadas 
para receber recursos des-
viados da Petrobras.

O ministro acatou um 
pedido formulado pela Pro-
curadoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR), conforme revelou 
o jornal Folha de S.Paulo. 
Os investigadores acreditam 
que, com a medida, poderão 
colher informações sobre 
possíveis irregularidades nas 
movimentações financeiras 
do presidente da Câmara e 
da família dele. 

A PGR também quer 
avaliar se pessoas próximas 
ao deputado, mas que ainda 

Gustavo Aguiar 
e Beatriz Bulla
Da Agência Estado

Cunha, a esposa, Cláudia Cruz, e a filha, Danielle Dytz, são suspeitos de recebimento de propina

não são alvo de investigação, 
também estão envolvidas nos 
supostos crimes investigados.

De acordo com investi-
gações do Ministério Público 
suíço, os recursos atribuídos 
ao presidente da Câmara cir-
cularam por pelo menos 23 
contas bancárias no exterior. 
Entre saques e depósitos que 
abasteceram quatro contas 

em nomes de offshores que 
têm o deputado como bene-
ficiário, os ativos transita-
ram por bancos em Cinga-
pura, Suíça, Estados Unidos 
e Benin.

Essas informações, que 
já foram submetidas à PGR, 
ajudaram a justificar a opera-
ção de busca e apreensão nas 
casas e sedes de empresas 

de Cunha em dezembro pas-
sado. A operação, autorizada 
pelo Supremo, apreendeu, 
além do celular do parla-
mentar, diversos documentos 
bancários que relacionam 
Cunha ao corretor de valores 
Lúcio Funaro, investigado no 
mensalão, em 2005. O presi-
dente da Câmara nega as ir-
regularidades.

A Controladoria-Geral da 
União (CGU) informou que o 
Portal da Transparência re-
gistrou em 2015 mais de 16 
milhões de acessos – maior 
número de visitas registrado 
desde a criação do site em no-
vembro de 2004. Por mês, a 
média de visitas foi de quase 
1,4 milhão – recorde também 
no comparativo dos últimos 
12 anos, segundo a CGU.

Os municípios onde os 

cidadãos mais acessaram o 
portal foram Brasília, o Rio 
de Janeiro, São Paulo, Belo 
Horizonte e o Recife.

O Portal da Transparên-
cia é uma iniciativa da CGU 
que tem por objetivo aumen-
tar a transparência da gestão 
pública, permitindo que o ci-
dadão acompanhe como o di-
nheiro está sendo utilizado.

O portal oferece con-
sultas relativas ao Poder 
Executivo Federal, como 
transferências de recursos, 

execução orçamentária e fi-
nanceira, receitas e convê-
nios, informações sobre mais 
de 1 milhão de servidores 
(civis e militares), imóveis 
funcionais, consultas temá-
ticas (Bolsa Família, diárias, 
Cartão de Pagamento, trans-
parência nos estados e muni-
cípios), Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Sus-
pensas, entre outros.

A CGU informou que 
está desenvolvendo um novo 
Portal da Transparência, com 

previsão de lançamento para 
este ano. O projeto faz parte 
de um acordo de cooperação 
com a Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco). 
A reestruturação do site bus-
ca torná-lo um canal mais 
eficiente na divulgação de 
dados sobre a execução or-
çamentária e financeira do 
Governo Federal, mais inte-
rativo e acessível, de modo a 
tornar a navegação mais rá-
pida aos usuários.

Portal da Transparência bate 16 mi
RECORDE DE ACESSOS EM 2015

Em nota divulgada na manhã 
dessa sexta-feira, 8, o presidente 
da Câmara dos Deputados, Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ), criticou o 
que chamou de “vazamento sele-
tivo” de dados protegidos por si-
gilos legal e fiscal da investigação 
envolvendo seu nome. No texto 
divulgado por sua assessoria de 
imprensa, Cunha também atacou 
o ministro da Justiça, José Eduardo 
Cardozo, por não ter solicitado a 
apuração dos vazamentos relacio-
nados ao seu caso.

“Lamenta também a atitude 
seletiva do ministro da Justiça, que 
nunca, em nenhum dos vazamen-
tos ocorridos contra o presidente 
da Câmara - e são quase que diá-
rios -, solicitou qualquer inqué-
rito para apuração. No entanto, 
bastou citarem algum integrante 
do governo para ele, agindo par-
tidariamente, solicitar apuração 
imediata”, diz a mensagem, se 
referindo à determinação de Car-
dozo para que haja investigação 
da divulgação de mensagens do 

empresário Leo Pinheiro, da OAS, 
que envolvem os ministros Jaques 
Wagner (Casa Civil) e Edinho Silva 
(Comunicação Social).

O peemedebista repetiu que 
“jamais recebeu qualquer van-
tagem indevida” e desafiou que 
provem as supostas vantagens no-
ticiadas “Ao contrário do que foi 
criminosamente divulgado, sua 
variação patrimonial entre os anos 
de 2011 e 2014 apresenta uma 
perda R$ 185 mil, devidamente 
registrada nas declarações de ren-
da”, completou.

Cunha voltou a afirmar que 
considera as investigações da Pro-
curadoria-Geral da República (PGR) 
“seletivas”. “É de se estranhar que 
nenhuma autoridade citada no tal 
relatório de ligações do Sr. Leo Pi-
nheiro tenha merecido a atenção 
relativa ao caso, já que tal relatório 
faz parte de duas ações cautelares 
movidas contra Eduardo Cunha 
- incluindo um pedido de afasta-
mento - e contra membros do go-
verno não existe nem pedido de 
abertura de inquérito, mesmo sen-
do sabido que o PGR recebeu esses 
dados de membros do governo em 

19 de agosto de 2015, e não tomou 
qualquer atitude”, destacou.

Ainda na linha de ataque à 
PGR, Cunha diz na nota estranhar 
que, entre as justificativas do pe-
dido de afastamento do cargo fei-
to ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), “conste a acusação de que 
um deputado teria agido a mando 
do presidente por pedir a quebra 
dos sigilos de familiares do réu Al-
berto Youssef, sendo inclusive clas-
sificado como ‘pau mandado’”. “A 
PGR vê ameaça no pedido de que-
bra de sigilo de familiares de um 
réu confesso e reincidente, cum-
prindo pena, mas, ao mesmo tem-
po, pede a quebra dos sigilos de 
Eduardo Cunha e de sua família, 
mesmo ele não sendo réu”.

Sobre a quebra dos sigilos fiscal 
e bancário dele, de sua esposa Cláu-
dia Cruz e sua filha Danielle Dytz, 
Cunha afirma que a notícia é velha 
e que o resultado da medida foi 
juntado em 23 de outubro do ano 
passado. “De qualquer forma, o pre-
sidente destaca que não vê qualquer 
problema com a quebra de sigilos, e 
sempre estará à disposição da Justiça 
para prestar quaisquer explicações”.

Deputado critica ‘vazamentos seletivos’

Da Agência Brasil

Daiene Cardoso
Da Agência Estado

FOTO: Fabio Pozzebom/Agência Brasil
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PGR avalia pedido de inquérito para
investigar o ministro da Casa Civil
Mensagens obtidas com
o ex-presidente da OAS
comprometem Jaques

As mensagens obti-
das pela Operação Lava 
Jato com a apreensão do 
celular do ex-presidente 
da OAS, José Adelmário 
Pinheiro Filho, conhecido 
nos meios empresarial e 
político como Léo Pinhei-
ro, devem servir de base 
para gerar uma nova lista 
de investigados a ser en-
caminhada pelo procura-
dor-geral da República, 
Rodrigo Janot, ao Supremo 
Tribunal Federal.

Ao menos três minis-
tros da presidente Dilma 
Rousseff aparecem nos 
diálogos obtidos na inves-
tigação: o ministro-chefe 
da Casa Civil, Jaques Wag-
ner (PT); o ministro da Co-
municação Social, Edinho 
Silva (PT); e o ministro do 
Turismo, Henrique Eduar-
do Alves (PMDB).

Na quinta-feira (7), o 
jornal O Estado de S.Pau-
lo revelou mensagens de 
Pinheiro em que Jaques 
Wagner fala sobre a libe-
ração de recursos do go-
verno Federal. 

 Os diálogos, segundo 
os investigadores, também 
indicam que Wagner inter-
mediou negociações para o 
financiamento de campa-
nhas eleitorais em Salva-
dor, em 2012, no período 
em que esteve à frente do 
governo da Bahia (2007-
2014). Em uma primeira 
análise, o diálogo é consi-
derado “grave” por investi-
gadores.

A avaliação preliminar 
é de que as conversas de 
Léo Pinheiro escancaram 

os “intestinos de Brasília” 
e relações “pouco repu-
blicanas” de políticos com 
empresários na capital fe-
deral. 

Léo Pinheiro tinha 
acesso a praticamente toda 
a classe política, de acordo 
com a investigação. Caberá 
ao grupo que auxilia Janot 
decifrar, nas próximas se-
manas, os supostos esque-
mas mencionados nos diá-
logos obtidos e identificar 
o que pode ser enquadrado 
como indício de crime - ca-
sos em que devem ser fei-
tos pedidos de abertura de 
inquérito.

As mensagens do ce-
lular de Pinheiro foram 
transcritas pela Polícia Fe-
deral e Ministério Público 
Federal no Paraná, onde 
correm as investigações da 
Lava Jato.

No fim de 2015, a PF 
encaminhou à Procura-
doria os casos em que há 
menção a políticos com 
foro privilegiado. O celular 
de Léo Pinheiro levou ao 
conhecimento de investi-
gadores tanto conversas 
diretas com os políticos, 
como contatos com inter-
mediários e menções aos 
parlamentares e ministros.

Beatriz Bulla, Daniel Carvalho
Da Agência Estado

A lista de políticos 
mencionados nas conver-
sas registradas no celular 
de Léo Pinheiro inclui, 
além dos três ministros 
de Estado, os presiden-
tes da Câmara, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), e do 
Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL). 

 Também fazem parte 
das conversas, de acordo 
com fontes com acesso às 
investigações, os senadores 
Edison Lobão (PMDB-MA) 
e Lindbergh Farias (PT-RJ); 
e os deputados federais 

Arlindo Chinaglia (PT-SP) e 
Osmar Terra (PMDB-RS). 

Léo Pinheiro usava 
apelidos para se referir aos 
políticos, como “Brahma” 
sobre o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. No 
caso de Lindbergh, a refe-
rência identificada pelos 
investigadores é a alcunha 
“lindinho”.

 Não há identificação, 
até o momento, de trocas 
de mensagens diretas en-
tre Lula e o ex-presidente 
da OAS.

 O ex-tesoureiro do PT 

João Vaccari e o ex-depu-
tado federal e ex-líder do 
partido na Câmara Cândi-
do Vaccarezza (PT-SP), já 
investigados na Lava Jato, 
também surgem nas men-
sagens. Ainda há conversas 
sobre o ex-tesoureiro do PT 
condenado no mensalão, 
Delúbio Soares, e sobre o 
advogado Tiago Cedraz, 
filho do presidente do Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU), Aroldo Cedraz.

A expectativa é de que 
na volta do recesso do STF, 
em fevereiro, parte das de-

cisões da Procuradoria seja 
revelada. No total, o mate-
rial com mensagens de Léo 
Pinheiro tem quase 600 
páginas. O envolvimento 
do ministro do Turismo, 
Henrique Eduardo Alves, 
está entrelaçado às ações 
de Eduardo Cunha. 

Há relatos de combi-
nação de encontro entre 
Cunha e o ex-presidente 
da OAS, por exemplo, com 
intermediação de Henri-
que Eduardo Alves, segun-
do fontes com acesso ao 
material. 

Mensagens de celular registram nomes de políticos

Três ministros 
da presidente 
Dilma Rousseff 
aparecem nos 
diálogos 
obtidos na
investigação
da Operação
Lava Jato

 Documento apreendi-
do no gabinete do senador 
Delcídio Amaral (PT/MS), 
ex-líder do governo no Se-
nado, atribui ao ex-diretor 
da área Internacional da 
Petrobras Nestor Cerveró 
a revelação de que o mi-
nistro-chefe da Casa Civil 
do governo Dilma, Jaques 
Wagner (PT), recebeu “um 
grande aporte de recursos” 
para sua campanha ao go-
verno da Bahia em 2006.

De acordo com Cer-
veró, o dinheiro teria sido 
desviado da Petrobras e 
“dirigido” pelo então pre-
sidente da estatal, José Sér-
gio gabrielli. Wagner foi 
eleito governador baiano 
naquele ano e reeleito em 
2010. Em outubro de 2015, 
assumiu a chefia da Casa 

Civil de Dilma, deixando o 
Ministério da Defesa.

 O documento é um re-
sumo das informações que 
Cerveró prestou à Procu-
radoria-geral da República 
antes de fechar seu acordo 
de delação premiada. Se-
gundo o jornal Valor Eco-
nômico, os papéis foram 
apreendidos no dia 25 de 
novembro, quando Delcídio 
foi preso sob acusação de 
tramar contra a Operação 
Lava Jato. O senador, que 
continua detido em Brasília, 
temia a delação de Cerveró.

Os investigadores que-
rem saber como o petista teve 
acesso ao conteúdo da colabo-
ração do ex-diretor da Petro-
bras. Em sua delação, Cerveró 
falou de Delcídio e também do 
ministro da Casa Civil.

Cerveró revelou propina 

A Polícia Federal pediu 
um laudo pericial contábil 
para identificar pagamentos 
feitos pela Petrobras para o 
grupo Schahin, um dos alvos 
da Operação Lava Jato. Os do-
nos da empresa, em processo 
de falência, confessaram ter 
dado um empréstimo de R$ 12 
milhões, em 2004, para o PT 
por intermédio do pecuarista 
José Carlos Bumlai - amigo do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva.

A perícia terá que forne-
cer ainda dados sobre tran-
sações financeiras do grupo 
com agentes públicos, parti-
dos políticos ou pessoas e fir-
mas ligadas a eles, eventuais 
pagamentos para operadores 
de propina alvos da Lava Jato, 
contratações de consultorias 
ou prestações de serviços e 
movimentações financeiras 
com empresas offshore.

 O pedido foi feito no dia 
4 ao Setor Técnico Científico 
da PF pela delegada Renata 
da Silva Rodrigues, da equipe 

da Lava Jato. A análise deve 
abranger o período de 2004 a 
2014. A devassa tomará como 
base documentos contábeis 
arrecadados nas buscas e 
apreensões da Lava Jato, bem 
como quebras de sigilos fiscal 
e bancário fornecidos pela 
Receita Federal.

 A Schahin foi contrata-
da de forma irregular para 
operação do navio-sonda 
Vitoria 10000, em 2009. O 
contrato teria sido dirigido 
para a empresa, como com-
pensação pelo empréstimo 
concedido ao PT em 2004, 
nunca pago por Bumlai. Ele 
foi preso em Brasília na Ope-
ração Passe-Livre, desdo-
bramento da Lava Jato, em 
24 de novembro. 

A PF tomou três vezes o 
seu depoimento. No terceiro 
os investigadores abordaram 
exclusivamente detalhes so-
bre o ex-presidente Lula. A PF 
suspeita que o amigo de Lula 
teria atuado decisivamente 
no direcionamento e paga-
mento de propinas na contra-
tação do Vitória 10000, junto 

com o lobista e operador fi-
nanceiro Fernando Soares, o 
Fernando Baiano.

 “Com base nos dados dis-
poníveis, sobretudo contábeis 
e financeiros, há pagamentos 
feitos a partir de empresas 
do grupo Schahin e consór-
cios dos quais tenham parti-
cipado em favor de empresas 
ou operadores apontados na 
Operação Lava jato como ten-
do promovido a transferência 
dissimulada de recursos e/ou 
lavagem de capitais?”, ques-
tiona a delegada Renata Ro-
drigues, aos peritos.

Defesas
Consultada por e-mail, a 

Petrobras enviou nota de Es-
clarecimento que divulgou no 
último dia 30 de novembro. O 
texto diz que “foi realizada, no 
primeiro semestre de 2015, 
uma auditoria interna com o 
objetivo de avaliar os proce-
dimentos de controle aplica-
dos na contratação dos na-
vios-sondas Petrobras 10000, 
Vitoria 10000, Pride/Ensco 
DS-5 e Titanium Explorer.

PF pede perícia contábil nas 
finanças do Grupo Schahin

investigação Álvaro Dias 
anuncia a sua 
desfiliação  
do PSDB

O senador Álvaro Dias 
(PR) registrou sua desfilia-
ção do PSDB, partido pelo 
qual foi eleito. A desfilia-
ção foi encaminhada ao 
juiz eleitoral de Londrina 
no último dia 6, segundo 
informação da assessoria 
de imprensa do senador.

O futuro partido de 
Álvaro Dias será o Partido 
Verde (PV), agremiação 
para a qual o senador, in-
clusive, já gravou parti-
cipação no próximo pro-
grama, que irá ao ar na 
terça-feira (12). No entan-
to, a filiação ainda não foi 
oficializada, o que deverá 
ser feito em breve.

O senador paranaen-
se foi filiado ao PSDB por 
duas vezes, totalizando 
18 anos. No Senado, foi 
líder do partido em mais 
de uma oportunidade, mas 
divergências internas em 
questões relacionadas à 
política regional no Para-
ná motivaram sua saída 
dos quadros do partido.

Da Agência Estado

Foto: Internet

As mensagens obtidas com 
Léo Pinheiro devem servir 
de base para gerar uma nova 
lista de investigados

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil
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A polícia acredita que os 
artefatos foram usados 
nos ataques de Paris

Polícia belga encontra oficina com
explosivos utilizados em atentados

Mundo

Bruxelas - As autori-
dades da Bélgica descobri-
ram em dezembro o que 
acreditam ser uma oficina 
onde os cinturões explosi-
vos utilizados nos ataques 
terroristas de Paris eram 
confeccionados e armaze-
nados, informou nessa sex-
ta-feira a Promotoria belga. 
Os cinturões podem ter 
sido destinados a transpor-
tar explosivos.

 Segundo a polícia bel-
ga, foram encontrados três 
cinturões confeccionados à 
mão, rastros de explosivos 
e a impressão digital de Sa-
lah Abdeslam, que é suspei-
to de ter participado  dos 
atentados de Paris no dia 
13 de novembro e que está 
foragido. A Promotoria in-
formou que a busca foi rea-
lizada em um apartamento 
na comuna de Schaerbeek, 
localizada na capital belga, 
Bruxelas.

“Nós encontramos uma 
casa no início de dezembro 
e lá encontramos material 
para fazer explosivos”, dis-
se Eric Van der SYPT, porta-
voz do Ministério Público 
belga. Um comunicado do 
Ministério Público afirma 
que o apartamento foi alu-
gado com uma identidade 
falsa.

 Van der SYPT disse 
que o homem que alugou o 
apartamento onde funcio-
nava a oficina de fabricação 
de bombas está sob custó-
dia. Ele se recusou a identi-
ficar o homem.

Investigadores disse-
ram que os ataques a Paris 
foram planejados na Bélgi-
ca, de onde vieram vários 
dos terroristas. A nova in-
formação confirma que o 
armamento principal uti-
lizado para realizar os ata-
ques foi criado na Bélgica, 
antes de ser levado para 
Paris.

 Desaparecido desde 13 
de novembro, Salah Abdes-
lam pode ter fugido para a 
Bélgica, de acordo com dois 
homens que garantem tê-lo 
ajudado.

Da Agência Estado

Da Agência Estado

Soldados da Coreia do Norte comemoram a realização do teste com bomba de hidrogênio, que causou indignação no mundo

Foto: Jon Chol Jin

Foto: Pablo Martinez Monsivais-Associated Press-Estadão Conteúdo

Seul - Milhares de sol-
dados da Coreia do Norte 
e civis se reuniram em pra-
ças e em locais fechados em 
Pyongyang para uma maci-
ça celebração orquestrada 
pelo Estado para comemo-
rar o quarto teste nuclear 
do país.

Pessoas foram vistas 
dançando nas ruas ontem, 
dois dias depois da Coreia 
do Norte ter anunciado que 
realizou com sucesso o tes-
te de sua primeira bomba 
de hidrogênio.

 A mídia estatal da Co-
reia do Norte disse que as 
celebrações foram assisti-
das por altos membros da 

liderança do país, incluindo 
o primeiro-ministro, Pak 
Pong Ju.

A maior multidão, esti-
mada pela mídia estatal em 
100 mil, se reuniu em uma 
praça em homenagem ao 
falecido Kim Il Sung, funda-
dor amado da nação e avô 
do atual líder Kim Jong Un. 

Na praça, os solda-

dos estavam sob uma faixa 
que dizia: “Nós celebramos 
apaixonadamente o históri-
co caso nacional do primei-
ro teste de uma bomba de 
hidrogênio que foi concluí-
do com sucesso”

Não estava claro se Kim, 
cujo aniversário acredita-se 
tenha sido nessa sexta-feira, 
assistiu as celebrações.

Norte-coreanos celebram em ruas e 
praças a realização de teste nuclear

Obama busca apoio contra armas

BoMBA dE HIdRoGÊnIo

REGuLAMEntAÇÃo

O vice-chanceler ale-
mão e presidente do Par-
tido Social Democrata 
(SPD), Sigmar Gabriel, 
afirmou ontem que apoia 
a expulsão dos refugiados 
que sejam condenados. A 
declaração foi publicada 
no jornal Bild.

As declarações do vi-
ce-chanceler alemão sur-
gem na sequência de mais 
de 120 queixas relaciona-
das com agressões sexuais 
em Colônia, na região oes-
te da Alemanha, na noite 
de passagem de ano e que 
teriam sido cometidas por 
vários grupos de homens 
que, segundo as denún-
cias, “pareciam ser de ori-
gem árabe”.

“Estamos estudando as 
opções legais para mandar 
de volta, ao país de origem, 
os requerentes de asilo que 
cometem crimes”, disse Sig-
mar Gabriel, que também 
é ministro da Economia e 
Energia.

Atualmente, de acor-
do com a lei alemã, apenas 
os refugiados com penas 
de mais de dois anos de 
prisão podem ser expul-
sos para o país de origem. 
De acordo com Sigmar 
Gabriel, o processo de ex-
pulsão de requerentes de 
asilo e refugiados deve ser 
melhorado e a condena-
ção deve ser mais rápida e 
mais eficiente.

Além disso, Gabriel 
afirmou que a Alemanha 
tem de estar disposta a 
exercer pressão sobre al-
guns países, para que eles 
aceitem o regresso de ci-
dadãos que cometeram 
crimes no exterior.

O ministro alemão 
disse ainda que o que se 
pretende é que criminosos 

estrangeiros condenados 
cumpram as penas em pri-
sões de seus países de ori-
gem. Ele também defen-
deu aumentar o número 
de agentes e promotores 
na Alemanha para garan-
tir a segurança nacional.

Legislação
A chanceler alemã 

Angela Merkel disse na 
quinta-feira (7) que está 
determinada a responder 
severamente aos episó-
dios registrados em Colô-
nia, salientando que está 
disposta, se for preciso, 
a alterar a legislação do 
país.

De acordo com os últi-
mos dados da polícia ale-
mã, foram apresentadas 
em Colônia 121 queixas, 
sendo que mais da meta-
de estão relacionadas com 
agressões sexuais, 50 ca-
sos de roubos e dois estu-
pros.

Na cidade de Hambur-
go, também foram regis-
tradas 70 ocorrências de 
agressões sexuais, sendo 
que em 23 casos também 
houve ferimentos e rou-
bos.

Alemanha quer expulsar
refugiados condenados

Fairfax, Virginia - Em 
busca de apoio da população 
em seu debate sobre maior 
regulamentação do setor de 
armas, o presidente dos Es-
tados Unidos, Barack Obama, 
acusou o que ele chamou de 
“grande grupo de lobby” de 
vender uma “ficção imaginá-
ria” que ele diz ter distorcido 
o debate nacional sobre a 
violência armada.

 Em entrevista à rede 
CNN na noite de quinta-
-feira, Obama defendeu a 
maior regulamentação do se-
tor. Desde que o presidente 
anunciou a publicação de um 
decreto, na terça-feira (5), 
que determina maior rigor 
na verificação de anteceden-
tes criminais para a venda de 
armas, ele tem participado 
de entrevistas e palestras em 
busca de apoio da população.

 Na entrevista de ontem, 
Obama descartou o que ele 
chamou de “conspiração”, 
alegando que o Governo Fe-
deral - e Obama, em parti-
cular - quer tomar todas as 
armas de fogo como um pre-
cursor para impor a lei mar-

Da Agência Estado

Leandra Felipe 
Da Agência Brasil 

cial. Ele culpou a Associação 
Nacional de Rifles (NRA, na 
sigla em inglês) e grupos sim-
patizantes de convencer seus 
membros de que “alguém vai 
vir pegar suas armas”

“Sim, isto é uma conspi-

ração”, disse Obama. Ontem, 
em seu artigo divulgado no 
New York Times, Obama 
prometeu que não fará cam-
panha ou apoiará candidatos 
presidenciáveis que não de-
fendam uma mudança maior 

na regulamentação da venda 
de armas.

Obama defendeu seu 
apoio ao direito constitu-
cional à posse de armas en-
quanto argumentava que era 
consistente com seus esfor-
ços para conter a violência 
e os tiroteios em massa. Ele 
disse que a NRA estava se 
recusando a reconhecer a 
responsabilidade do governo 
de tornar os produtos legais 
mais seguros, citando cintos 
de segurança e frascos de 
medicamentos à prova de 
crianças como exemplos.

O presidente dos EUA 
afirmou ainda que ele sempre 
esteve disposto a se reunir 
com a NRA, se eles estiverem 
dispostos a enfrentar os fatos. 
No entanto, ele disse que a 
NRA foi convidada para o fó-
rum, mas se recusou a partici-
par. Vários membros da NRA 
estavam na plateia do fórum, 
que foi organizado pela CNN.

O porta-voz da NRA, 
Andrew Arulanandam, disse 
antes do evento que o grupo 
não viu “nenhuma razão para 
participar de um espetáculo 
de relações públicas orques-
trada pela Casa Branca”. 

Obama acusa grupo de distorcer debate sobre venda de armas

As declarações 
do vice-chanceler 
alemão surgem 
na sequência 
de mais de 120 
queixas 
relacionadas 
com agressões 
sexuais em 
Colônia
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VÔLEI DE PRAIA MASTER

PB será sede de Brasileiro
Estado será pioneiro na 
realização do evento 
fora eixo Rio-São Paulo

Página 24

Botafogo, Treze e 
Campinense fazem 
amistosos hoje

João Pessoa vai sediar 
no período de 24 a 27 de 
março deste ano o Campeo-
nato Brasileiro de Vôlei de 
Praia Máster, evento este que 
contará com os principais 
nomes deste esporte em âm-
bito nacional. A Paraíba, por 
sua vez, será a pioneira na 
realização desta competição 
fora do eixo Rio-São Paulo. 
No ano passado, as disputas 
ocorreram no Rio de Janeiro, 
quando alguns atletas do Es-
tado estiveram no pódio.

“Conseguimos trazer o 
evento nacional para a Paraí-
ba. Isto nos credencia para 
outras competições de âmbi-
to até internacional”, afirmou 
Givanni Marques, diretor do 
Departamento de Vôlei de 
Praia da Federação Paraiba-
na de Voleibol. A confirmação 
da competição na Paraíba foi 
feita durante solenidade de 
homenagens aos atletas que 
se destacam no ano de 2015, 
em cerimônia que ocorreu 
na noite da última quinta-fei-
ra, no Centro de Capacitação 
de Professores – Cecapro, na 
Avenida Beira Rio, em João 
Pessoa.

A comunidade esportiva 
do vôlei de praia no Estado 
está chamando o evento na-
cional de Jampa Master 2016. 
“Na verdade, a competição é 
o Campeonato Brasileiro. O 
fato de estarmos sediando o 
evento na capital, tem rece-
bido diversas denominações. 
Todas são bem-vinda e, na 
verdade, se trata mesmo de 
um Jampa Master”, disse Gio-
vani.

Por outro lado, o diretor 
do Departamento Técnico de 
vôlei de praia da FPV garan-
tiu também que a Paraíba, 
pela primeira vez, vai sediar 
uma final do Circuito Nacio-
nal, quando estará finalizan-
do todas as etapas. “Está pro-
gramado para este ano. Tudo 
já bastante evoluído. Cremos 
que este ano, o vôlei de praia 
terá uma maior dimensão 
em nosso Estado”, alegou.

Paraíba faz 
amistoso hoje 
contra a seleção 
de Uiraúna

CSP prevê 
dificuldades com 
cortes de verba 
da Prefeitura

Corrida de Reis 
abre calendário 
de atividades da 
Confederação

O selecionado de Uiraúna 
será o primeiro teste para o 
Paraíba de Cajazeiras, que joga 
hoje. às 15h, no Estádio Muni-
cipal local. O vice-campeão da 
Segundona/2015 garante co-
locar em campo um time forte 
e guerreiro, disposto a surpre-
ender na competição. Sempre 
exigente e disciplinador o trei-
nador Pedrinho Albuquerque 
sabe que terá dificuldades para 
colocar em campo, mas acredi-
ta no potencial dos jogadores. 
Conhecendo de perto a realida-
de do futebol paraibano o co-
mandante do Paraíba espera fa-
zer o trabalho igual ou melhor 
que o de 2012 para colocar a 
equipe entre os primeiros colo-
cados. “Tentarei conscientizar o 
grupo que futebol se ganha em 
campo e vamos atrás das vitó-
rias a cada partida. 

O corte do programa 
João Pessoa de Todas as Tor-
cidas da Prefeitura de João 
Pessoa vai prejudicar ainda 
mais a vida financeira do CSP 
para a temporada de 2016. 
Foi o que disse o presidente 
do clube, Josivaldo Alves, que 
afirmou ainda que o objetivo 
do Tigre no Campeonato Pa-
raibano vai ser brigar para 
não cair para a Segunda Divi-
são.  Na última quarta-feira, 
a Prefeitura de João Pessoa 
anunciou que não iria mais 
repassar o incentivo finan-
ceiro ao CSP, ao Botafogo-PB 
e ao Auto Esporte. No caso do 
Tigre, o clube deveria rece-
ber do município R$ 180 mil. 
Mas mesmo com os cortes, 
Josivaldo Alves descarta a 
desistência do time do Cam-
peonato Paraibano.

A 32ª Corrida de Reis abre 
amanhã o calendário de provas 
reconhecidas pela Confede-
ração Brasileira de Atletismo 
(CBAt) em 2016. A competição 
reunirá cerca de 15 mil ins-
critos e terá um percurso de 
10km, com largada próximo à 
Ponte Sérgio Motta, em Várzea 
Grande, e chegada em frente à 
Praça das Bandeiras, na Aveni-
da do CPA, em Cuiabá, no Mato 
Grosso. A primeira largada 
será dada às 7 horas locais (8 
horas em Brasília). Uma das 
provas mais tradicionais do 
Centro-Oeste do País, a corri-
da chama muito a atenção dos 
participantes da região. Nesta 
edição, as inscrições, segundo 
a TV Centro América, organi-
zadora do evento, terminaram 
em tempo recorde: em apenas 
quatro horas. 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Curso de Futsal para estudantes é realizado em Sousa
Será realizado nos dias 30 

e 31 deste mês em Sousa, no 
Sertão paraibano, o 1º Curso 
de Futsal para profissionais e 
estudantes de Educação Física.

O evento será promovido 
e realizado pelo Grupo de Pes-
quisa em Educação, Atividade 
Física e Saúde do Semiárido 
Paraibano - GPeafsPB.

As atividades serão rea-
lizadas no IFPB (unidade São 
Gonçalo), com inscrições para 
alunos do curso de Educação 
Física e profissionais da área. 
No curso serão abordados du-
rante 20 horas, Planos Táticos 
e Metodologia Aplicada a cate-
gorias de base e principal.

Além das inscrições 
serem feitas de forma pre-
sencial, as mesmas também 
ocorrerão através do ende-
reço eletrônico gpeafspb.
wix.com/efifpbsousa. Outras 

informações, no entanto, po-
dem ser obtidas pelos tele-
fones 99881-9496 (Bruno) e 
99148-5314 (Carol).

Apcef-PB 
Com início de seus trei-

namentos programado para 
a próxima segunda-feira, a 
Apcef terá a novidade de uma 
turma formada por garotos 
de 4 e 5 anos, além de mais 
5 categorias (Sub-7, Sub-8, 
Sub-9, Sub-10 e Sub-11), que 
disputará as copas regionais 
e o Campeonato Paraibano 
de 2016. Segundo o professor 
Paulo Mendonça, coordena-
dor do projeto, a meta para a 
temporada 2016 é alcançar o 
número de 200 alunos, entre 
escolinha e equipes represen-
tativas, além de boas partici-
pações nas Copas e Campeo-
nato Estadual.

CAPACITAÇÃO

Paraibano é recordista mundial nos 100m e 200m, categoria T47

Petrúcio é esperança de medalha para a CPB
O Comitê Paralímpico 

Brasileiro (CPB) faz a conta e 
a delegação brasileira de atel-
tismo deverá conquistar este 
ano, inclusive com a partici-
pação de atletas paraibanos, 
entre 35 a 40 medalhas no to-
tal. Dessas, de 11 a 14 ouros. 
Petrúcio Ferreira, recordista 
mundial nos 100m e 200m 
categoria T47 é considerado 
medalha de ouro praticamen-
te certa pela confederação.

O atleta, integrante da 
Seleção Brasileira paralím-
pica, retornou aos treinos na 
pista de atletismo da Univer-
sidade Federal da Paraíba. 
A meta é fazer o melhor e 
trazer uma medalha olímpi-
ca para o Brasil e para o seu 
Estado. “Vive um bom mo-
mento e, se Deus quiser, tudo 
vai dar certo”, afirmou Pedro 
Almeida, treinador.

Em se tratando de Jogos 
Paralímpicos, o Brasil vive 
uma ascensão contínua no 
quadro de medalhas nas últi-
mas edições da competição. 
Até os Jogos de Sydney, em 
2000, o País jamais havia se 

classificado entre os 20 me-
lhores. Depois disso, impul-
sionados por recursos da Lei 
Agnelo-Piva, sancionada em 
16 de julho de 2001, e be-
neficiados com outros pro-
gramas como Bolsa Atleta, 
Lei de Incentivo ao Esporte, 
e, mais recentemente, Pla-
no Brasil Medalhas e Bolsa 
Pódio, os esportes paralím-
picos se profissionalizaram 
e o Comitê Paralímpico Bra-
sileiro (CPB) aperfeiçoou a 
estrutura.

Com isso, o Brasil saltou 
do 24º lugar geral em Sydney 
2000 para o 7º na classifica-
ção dos Jogos de Londres 
2012. E muito do sucesso se 
deve a contribuição do atle-
tismo nas últimas edições 
dos Jogos Paralímpicos. Para 
2016, o desempenho da de-
legação na capital fluminen-
se será determinante para 
que o País possa alcançar a 
meta de terminar as Para-
limpíadas no top 5. Para tur-
binar as chances de pódio, o 
CPB planeja contar com uma 
delegação recorde.

JOGOS PARALÍMPICOS

O vôlei de praia master vem crescendo nacionalmente e a Paraíba entra no calendário da Confederação Brasileira de Voleibol

O futsal tem sido um esporte que vem atraindo adeptos das mais variadas idades e classes sociais
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Suíço Roger Federer avança às 
semifinais invicto em brisbane

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 9 de janeiro de 2016

Tenista confirmou o 
favoritismo e venceu o 
búlgaro Grigor Dimitrov

O suíço Roger Federer 
garantiu vaga nas semifinais 
do torneio de Brisbane ao 
vencer o búlgaro Grigor Di-
mitrov por 2 sets a 1, parciais 
de 6/4, 6/7 e 6/4, em duas 
horas e sete minutos de par-
tida. Esse foi o quarto con-
fronto entre os dois tenistas 
e Federer permanece invicto 
diante do 28º colocando no 
ranking da ATP.

Federer teve quatro 
oportunidades de quebra de 
saque no primeiro set, no 
entanto, aproveitou apenas 
uma, o que bastou para ele 
administrar a pequena van-
tagem a garantir a primeira 
parcial. Com um melhor de-
sempenho no primeiro ser-
viço e carimbando quatro 
aces contra dois de Dimitrov, 
o suíço confirmava seu favo-
ritismo.

Já no segundo set Di-
mitrov conseguiu superar a 
pressão e dificultou a vida 
de Federer. O búlgaro teve 
considerável melhora em re-
lação a parcial anterior e de-
monstrou confiança para le-
var o jogo ao tie-break, onde 
levou a melhor sobre o suíço, 
empatando o jogo e se man-
tendo vivo em busca da clas-

sificação para as semifinais.
No set decisivo Roger 

Federer voltou a reinar em 
quadra e não foi ameaçado 
em nenhum momento en-
quanto sacava. Confirmando 
seus serviços e mostrando 
agressividade nas devolu-
ções, Dimitrov acabou su-
cumbindo diante do cabeça 
de chave número um em 
Brisbane e deu adeus ao tor-
neio australiano.

Agora, Federer terá pela 
frente o austríaco Dominic 
Thiem, que passou pelo croa-
ta Marin Cilic, vencendo o 
duelo por 2 sets a 1, de vira-
da, parciais de 2/6, 7/6 e 6/4.  
Thiem é o cabeça de chave 
número oito do torneio e 20º 
colocado no ranking da ATP. 
Essa é a primeira vez que os 
dois se enfrentam no circuito.

Tomic e Raonic
O australiano Bernard 

Tomic surpreendeu e despa-
chou o japonês Kei Nishikori 
nas quartas de final em Bris-
bane. Contando com o apoio 
da torcida, Tomic conseguiu 
a classificação vencendo por 
2 sets a 1, parciais de 6/3, 
1/6 e 6/3. Ele irá encarar o 
canadense Milos Raonic, que 
não teve muitas dificuldades 
para eliminar o jovem fran-
cês Lucas Pouille, por 2 sets 
a 0, com duplo 6/4.

Governo usará verbas de incentivos fiscais
A Maracanã SA, conces-

sionária controlada de Ode-
brecht, não vai mesmo pagar 
as reformas necessárias para 
adaptar o Complexo Esportivo 
do Maracanã para a Olimpía-
da de 2016. Após a empresa 
sinalizar que não realizaria as 
obras e poderia até devolver o 
controle do estádio ao Estado, 
o governo do Rio de Janeiro 
decidiu usar incentivos fis-
cais para garantir a execução 
das adaptações do ginásio do 
Maracanãzinho e do Parque 
Aquático Julio Delamare para 
a Rio-2016.

De acordo com a Seelje 
(Secretaria Estadual de Es-
porte, Lazer e Juventude do 
Rio), os projetos de reforma 
dos espaços foram incluídos 
na lei do “ICMS Olímpico”, 
aprovada ano passado. Pela 
lei, empresas dispostas a 
executar projetos essenciais 
para a Olimpíada podem rea-
lizá-los e depois descontar o 
montante investido na em-
preitada no valor dos impos-
tos devidos ao Estado.

Com essa lei, o governo 
do Rio de Janeiro abriu mão 
de receber até R$ 330 milhões 
em tributos para garantir a 
execução de projetos olímpi-
cos. Só as reformas do Mara-
canãzinho e do Julio Delamare 
consumirão R$ 44 milhões 
desse incentivo. “Os recursos 
estão assegurados por meio 
do projeto da lei que prevê a 
utilização do ICMS (Imposto 
Sobre Circulação e Serviços) 
na realização de projetos 
olímpicos”, ratificou a secreta-
ria, em nota à imprensa.

Na Olimpíada, o Mara-
canãzinho vai receber os jogos 
de vôlei. Para isso, precisará 
de reformas em sua quadra 
de aquecimento, sistemas ilu-
minação e ar-condicionado. 
O ginásio ainda ganhará uma 
quadra provisória de aqueci-
mento.

Já o Julio Delamare não 
será usado nos Jogos, efeti-
vamente. Será utilizado para 
aclimatação de atletas que 
disputarão os Jogos do Rio. 
Para isso, precisará de obras 

vestiários, piscina, arquiban-
cada, pavimentação, torre de 
saltos e elevador.

Ainda não foram defini-
das as empresas que execu-
tarão os projetos e, assim, se 
beneficiarão dos incentivos 
fiscais. Para a concessão do 
benefício, a obra deverá aten-
der a requisitos do Comitê Or-
ganizador Rio-2016. O órgão 
já informou que apoia a in-
clusão das reformas no Mara-
canãzinho e no Julio Delamare 
na lista de projetos do “ICMS 
Olímpico”.

Inicialmente, o governo 
não esperava ter que usar in-
centivos fiscais para garan-
tir a execução das obras. No 
contrato assinado com a Ma-
racanã SA para administra-
ção do Maracanã, em 2013, 
o Estado determinou que a 
concessionária bancasse a 
reforma do Maracanãzinho 
para a Olimpíada com recur-
sos próprios. Naquela época, 
não havia expectativa de que o 
Julio Delamare fosse usado na 
Rio-2016. O parque aquático 

seria, inclusive, demolido pela 
concessionária.

Acontece que, meses de-
pois de entregar o maior com-
plexo esportivo do Rio à Ma-
racanã SA, o governo desistiu 
de demolir o Julio Delamare, 
além do Estádio de Atletismo 
Célio de Barros. 

Desde então, governo do 
Rio e Maracanã SA passaram 
a renegociar o contrato de 
concessão e, junto com isso, 
as obrigações da concessio-
nária sobre os preparativos 
do complexo esportivo para 
a Olimpíada. Por anos, o go-
verno tentou fazer com que a 
Maracanã SA pagasse as refor-
mas necessárias para os Jogos 
Olímpicos. Agora, já não conta 
mais com isso.

Recentemente, a Mara-
canã demitiu 75% de seus 
funcionários. Oficialmente, 
a empresa informa que está 
reduzindo seu quadro para 
adaptar-se para o período no 
qual o estádio estará sob guar-
da do Comitê Organizador 
Rio-2016. 

OlimpíaDas 2016

Depois de vencer o búlgaro Dimitrov, Roger Federer vai encarar o australiano Bernard Tomic, valendo vaga para a  grande decisão

Sem verba da iniciativa privada, o Governo vai utilizar recursos de incentivos fiscais para terminar a reforma do complexo Maracanã

O desafio olímpico 
no rúgbi é enorme para 
o Brasil. E para tentar 
diminuir este degrau a 
seleção nacional já co-
meça 2016 pisando fun-
do no acelerador. Neste 
fim de semana, os Tupis 
vão encarar grandes po-
tências do continente (e 
a forte convidada África 
do Sul) no American Se-
vens, torneio que acon-
tece em Mar del Plata, 
na Argentina.

Além do Brasil, 
mais sete seleções tro-
caram as festas de fim 
de ano por intensos 
treinos no campo e na 
academia: Argentina, 
Uruguai, Chile e Para-
guai, que levarão seus 
times principais, e Esta-
dos Unidos, Canadá e 
África do Sul, que en-
viarão suas equipes de 
desenvolvimento.

Hoje serão dispu-
tados os jogos da fase 
de grupos, e amanhã 
as finais – a decisão está 
marcada para as 20h10 
no horário de Brasília. 
Os Tupis enfrentam Ar-
gentina, Estados Unidos 
e Chile no primeiro dia 

de competição pelo gru-
po “B”.

Detalhe: o formato 
do torneio faz com que 
todas as equipes avan-
cem às quartas de final, 
cruzando adversários de 
acordo com o desempe-
nho no primeiro dia. Os 
perdedores das quartas 
passam a disputar a taça 
de bronze (com semis e 
final) e os vencedores 
seguem na luta pelo tí-
tulo. A taça de prata, 
neste caso, equivalerá 
ao 3o lugar geral.

O American Sevens 
também vai servir de 
aquecimento e prepara-
ção para outro grande 
desafio. No fim de se-
mana dos dias 16 e 17 
de janeiro os brasileiros 
encaram as pedreiras 
do tradicional Sevens de 
Viña del Mar, no Chile. A 
delegação partiu do Bra-
sil na última quarta-feira 
com um elenco de 15 jo-
gadores. Mais do que um 
bom termômetro para 
a Olimpíada, os duelos 
no Chile valem vaga no 
mais importante torneio 
do Circuito Mundial, o 
Hong Kong Sevens.

Brasil encara desafio com 
potências da modalidade

RÚGBi

Convocação
André Luiz Nascimento “Boy” (SPAC)

Arthur Bergo (SPAC)

Felipe Claro “Alemão” (SPAC)

Gustavo de Albuquerque “Rambo” 

(Curitiba)

Laurent Couhet (Band Saracens)

Lucas Muller (Desterro)

Lucas Drudi (Jacareí)

Lucas Tranquez “Zé” (SPAC)

Lucas Duque “Tanque” (São José)

Martin Schaefer (SPAC)

Moisés Duque (São José)

Pedro Lopes (São José)

Robert Santos (Pasteur)

Rodrigo Andrioli (São José)

Stefano Giantorno (San Luis, ARG)
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Neymar vai ao banco dos réus
TRANSFERÊNCIA PARA O BARCELONA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 9 de janeiro de 2016

Brasileiro é acusado 
de fraude e corrupção 
conforme Justiça

Enquanto vive o melhor 
momento da carreira den-
tro de campo, Neymar se-
gue como alvo da Justiça da 
Espanha por conta de sua 
contratação pelo Barcelona, 
em 2013. A Fiscalía do País 
(que atua como Ministério 
Público) solicitou ao juiz José 
de La Mata a convocação do 
camisa 11 para que deponha 
como acusado por dois deli-
tos: fraude e corrupção entre 
particulares. 

O MP também teria 
pedido oficialmente a 
presença - como réus - de 
outros envolvidos direta-
mente no caso investiga-
do pela Receita Federal 
espanhola, que suspeita 
de fraude na declaração 
dos valores envolvidos na 
transferência do jogador. 

O pai de Neymar também 
foi convocado, assim como 
o atual presidente do Bar-
celona, Josep Maria Bar-
tomeu, o ex-presidente 
Sandro Rosell, e os ex-pre-
sidentes do Santos Luis 
Álvaro de Oliveira Ribeiro 
e Odilio Rodrigues. Os clu-
bes (como pessoa jurídica) 
também seriam citados 
como réus no processo.

O juiz José de La Mata 
decidirá sobre a acusação 
dos envolvidos após receber 
a solicitação oficial do MP 
nesta sexta-feira. O processo 
começou após uma denúncia 
apresentada pela DIS, grupo 
de investimento que possuía 
parte dos direitos econômi-
cos de Neymar e se sentiu 
prejudicada com os valores 
da transferência do jogador, 
que foram divididos em di-
versas cláusulas.

Oficialmente, a transfe-
rência de Neymar do Santos 

para o Barcelona custou € 17,1 
milhões (R$ 75,2 milhões) - 
dos quais a DIS recebeu 40%, 
como previsto em contrato. 
Entretanto, o grupo afirma que 
teria direito à porcentagem so-
bre o valor final da operação, 
que atingiu € 86,2 milhões (R$ 
379,2 milhões), divididos em 
diversas cláusulas, entre luvas, 
comissões e acordos comer-
ciais (veja na imagem abaixo).

A contratação de 
Neymar vem sendo inves-
tigada em dois processos 
diferentes: um da Receita 
Federal, em Madri, e ou-
tro do Tribunal Provincial 
de Barcelona. No primeiro, 
o jogador, seu pai e o San-
tos são alvos da Justiça. Na 
Catalunha, os acusados são 
Josep Maria Bartomeu e 
Sandro Rosell, que tiveram 
prisão solicitada pelo Mi-
nistério Público por fraude 
na operação, que teve início 
ainda em 2011.Em campo, Neymar vive boa fase, porém, nos tribunais, precisa dar explicações sobre transferência

De acordo com o jornal 
suíço Tages Anzeiger, Jérôme 
Valcke obrigou a Fifa a pagar 
US$ 150 mil para alugar um 
apartamento de Ronaldo Fe-
nômeno, em 2013, no Rio de 
Janeiro. O ex-secretário-ge-
ral da entidade se hospedou 
no local durante os preparos 
para a Copa do Mundo-2014.

Ainda segundo o Tages 
Anzeiger, a Fifa ainda tentou 
convencer Valcke a procurar 
um hotel, já que o valor seria 
mais baixo. O dirigente, po-
rém, manteve seu plano ini-
cial. Além disso, a publicação 
revela que o ex-secretário 
usou o jato privado da Fifa 
para viagens pessoais e até 
levou seus filhos.

Um deles, Sébastien, 
também teria tido a ajuda do 

pai para fazer acordos com a 
Fifa. Haveria um contrato de 
US$ 700 mil com a entidade 
e a EON Reality, empresa dos 
EUA especializada em ho-
logramas. O Tages Anzeiger 
afirma que a EON contratou 
Sébastien e o filho de Valcke 
teria levado uma comissão 
de 7%.

No ano passado, um 
porta-voz da Fifa afirmou 
que Valcke havia alugado o 
imóvel por dois anos ‘para 
dar mais conforto à família’ 
quando viajasse ao Brasil. 
‘Ele utilizou a residência, ao 
menos, uma vez por mês du-
rante suas viagens e ocupou 
o imóvel durante a Copa das 
Confederações em 2013 e 
Mundial’, afirmou o repre-
sentante da entidade.

Valcke obrigou Fifa pagar 
apartamento de Fenômeno

NOVA DENÚNCIA

Vasco-RJ sem dinheiro para contratações
O tão esperado cen-

troavante vai chegar, mas 
a torcida do Vasco terá que 
ser paciente. A mesma pa-
ciência que a diretoria tem 
usado como principal carac-
terística para mapear o mer-
cado. Com o caixa vazio e o 
orçamento para 2016 aper-
tado por conta da disputa 
da Série B, o Cruzmaltino 
evita extravagâncias finan-
ceiras e busca o “tiro certo” 
para completar o time ideal. 
O mercado sul-americano é 
observado com carinho, en-

quanto muitos nomes são 
oferecidos. 

Em busca de atacante 
que chegue para resolver o 
problema da falta de gols, o 
Vasco não se impõe um teto 
salarial. Em 2014, a ideia era 
não ultrapassar a faixa dos 
R$ 150 mil, mas foi preciso 
esticar a corda para ter aque-
le que deu sobrevida ao time 
no Brasileirão: Nenê. Qual-
quer investimento, no entan-
to, é muito bem analisado. E 
foi exatamente por valores 
altos que o clube abriu mão 

de nomes como Hernane, 
por exemplo. 

Aprovado por Jorginho 
e Zinho, o Brocador foi con-
siderado caro e seguiu para 
o Bahia. Do Chile, chegou a 
possibilidade contar com 
Gustavo Canales, atacante da 
Universidad do Chile. Com 32 
gols em 47 jogos nas últimas 
temporadas, o atacante de 
33 anos até foi avaliado, mas 
também está fora de cogita-
ção. O jogador tem contrato 
longo com La U e a transação 
envolvia valores muito altos. 

DIFICULDADE

Murici comanda o primeiro treino com bola no Flamengo-RJ
O técnico Muricy Ra-

malho comandou o primei-
ro treino dele com bola no 
Flamengo, na manhã de on-
tem, no Hotel Portobello, em 
Mangaratiba. O treinador di-
vidiu os jogadores em dois 
grupos, em campo reduzido, 
para troca intensa de passes. 
A atividade foi a primeira do 
Rubro-Negro nesta pré-tem-
porada na Costa Verde e foi 
marcada pelos trabalhos in-
tensos, sem moleza.

Durante a atividade, 
Muricy Ramalho observou 
tudo de perto e deu algumas 
instruções. Algumas dicas e 
pedidos foram repetidos por 
vezes: ‘Vamo’, ‘Toca a bola’, 
‘Vem’, ‘Vai com ele’, ‘Encosta 

lá’, ‘Aproxima’. O técnico tam-
bém fez elogios: ‘Boa, Juan’, 
Boa, Pará’. 

Os jogadores levaram a 
atividade com muita serie-
dade e disputaram todas as 
bolas. Enquanto isso, alguns 
hóspedes do hotel acom-
panhavam o treino. Alguns 
deles estavam com camisas 
do Flamengo, ansiosos por 
autógrafos e fotos com os 
ídolos.

O meia Ederson não 
treinou com bola ontem. Ele 
fará um trabalho diferente 
neste início de ano. O atacan-
te Nixon está em tratamento, 
se recuperando de uma lesão 
no joelho esquerdo. 

O volante argentino 

Mancuello, que chegou ao 
Rio ontem, será submetido 
a exames médicos antes de 
seguir para Mangaratiba. A 
previsão é que ele participe 
do treino no período da tar-
de.

Nesta pré-temporada, 
a ideia de Murici Ramalho é 
que os atletas fiquem bem 
preparados para a série de 
competições que estão por 
vir, principalmente o Esta-
dual 2016, Copa do Brasil 
e Campeonato Brasileiro. A 
meta também é exigir bas-
tante dos jogadores nos trei-
namentos.

Para Murici, somente 
com trabalho é que o objeti-
vo será alcançado.

INÍCIO DAS ATIVIDADES

O ex-secretário-geral da Fifa se hospedou no apartamento

Jorginho entende a situ-
ação e mantém a calma. Con-
sultado a cada oportunidade 
que surge, o treinador dá seu 
parecer e reitera a necessida-
de da chegada de um homem 
de área. Durante as férias, o 
fator financeiro foi determi-
nante para que negociações 
não avançassem. 

“Passamos (nomes). 
Tem um padrão de jogador, 
de forma de jogar, passamos 
isso para a diretoria. Temos 
análise de desempenho, o 
pessoal tem buscado todas 
as informações, mas esbar-
ramos até agora na questão 
financeira. Realmente, se 
torna muito alto para o nível 
que podemos pagar. Alguns 
já foram sondados, conver-
saram com o clube, mas esta-
vam completamente fora dos 
padrões financeiros do Vasco 
neste ano”, disse Jorginho. 

Em fase de avaliações fí-
sicas e exames médicos, o Vas-
co fica no Rio de Janeiro até a 
noite de segunda-feira, quan-
do segue para pré-temporada 
em Pinheiral, no Sul do Estado 
do Rio de Janeiro. Neste início 
de trabalho, Jorginho terá à 
sua disposição para o ataque 
Leandrão, Riascos, Thalles, 
Renato Kayzer (opções para 
função de homem área), Jor-
ge Henrique, Willian Barbio, 
Yago e Caio Monteiro.Comissão técnica vascaína vem tentando efetivar alguns jogadores, mas encontra dificuldade

O treinador 
elogiou alguns 
jogadores e disse 
que a meta é 
trabalhar muito
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Belo faz hoje amistoso 
com time amador na 
Maravilha do Contorno

Desafio para análise tática
BOTAFOGO-PB

A crônica que virou livro
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e APP - falserpa@oi.com.br

Em abril de 2014, ao lado do belíssimo 
gramado do Estádio o  Almeidão, recebi 
o convite do editor de esportes do jornal 
A União, Geraldo Varela,  para escrever 
uma crônica semanal que falasse do nosso 
futebol do passado, seus  protagonistas 
principais e os seus coadjuvantes. Confesso 
que de início fiquei meio apreensivo, pois a 
crônica seria publicada todos os dias de sá-
bado, logo pensei, terei assunto suficiente?

O tempo e os livros existentes sobre a 
matéria afastaram essa minha apreensão e 
me mostraram que o campo é muito farto, 
recheado de estórias, causos e bastante agra-
dável de escrevê-la, relembrando aos que 
presenciaram e mostrando aos novos tor-
cedores o fértil futebol paraibano, em seus 
altos e baixos momentos. Infelizmente nem 
sempre ele é devidamente administrado.

Em abril próximo, com o indispensável 
apoio do já citado editor de esportes e a 
orientação do competente Walter Galvão, 

editor geral, esta crônica completará dois 
anos de publicação no caderno esportivo de 
um jornal que se confunde com a história 
do Estado.

Pois bem, escolhemos quarenta e duas 
dessas crônicas e as transformamos em um 
livro, o qual manteve o mesmo nome: “Cau-
sos & Lendas do Nosso Futebol”, com 176 
páginas, com o selo da Editora A União.

E para aferir esse trabalho convida-
mos duas pessoas que externaram as suas 
respeitadas opiniões com bastante senso 
crítico e conhecimento da matéria: o jorna-
lista e botafoguense histórico Carlos Pereira 
de Carvalho e Silva, foi quem prefaciou com 
a sua habitual gentileza e conhecimento. 
Já   o professor e jornalista Edônio Alves, 
quando escreveu a orelha do livro fez com a 
sua conhecida competência, visão apurada 
e acima de tudo com coerência. Aqui fica os 
meus agradecimentos a esses dois profis-
sionais das letras e do futebol, com o crivo 

dessas feras fiquei mais tranquilo.
E foi no dia 18 de dezembro, nas de-

pendências do Tribunal de Justiça Des-
portiva da Paraíba, que tive a satisfação 
de receber amigos, familiares, jornalistas, 
ex-jogadores e dirigentes para uma noite 
de autógrafos, reencontramos um Assis 
Camelo bastante saudosista na companhia 
do conselheiro botafoguense José Maria 
Tavares de Melo Neto.

Os presidentes da Federação Paraibana 
de Futebol Amadeu Rodrigues e do TJD-PB 
Lionaldo dos Santos Silva, prestigiaram e 
discursaram na abertura e Geraldo Varela fez 
uma sucinta e objetiva apresentação do livro.

E para aqueles que não tiveram a 
oportunidade de comparecer ao lançamen-
to do livro e pretendem adquirir o mesmo, 
Causos & Lendas do Nosso Futebol já se 
encontra à venda na livraria do Luís e no 
Sebo Cultural, ambas no Centro da cidade 
de João Pessoa. 

Não é um clássico e jamais 
um confronto interestadual, 
mas a torcida do Botafogo está 
ansiosa e animada para ver de 
perto o novo time que faz um jo-
go-treino, hoje, às 15h, contra o 
Santo André de Cruz das Armas, 
na Maravilha do Contorno, no 
Cristo Redentor. O primeiro tes-
te para começar a formação da 
equipe que vai disputar o Esta-
dual, Nordestão, Copa do Brasil 
e a Série C do Brasileirão. Uma 
análise tática a ser feita pelo téc-
nico Itamar Shuller, que obser-
va o time ideal para as disputas.

Dentro das quatro linhas 
a torcida verá um elenco total-
mente diferente do ano passa-
do, com alguns que continua-
ram no grupo, como Gustavo 
(lateral direito), Magno Alves e 
Nildo (zagueiros), Romarinho, 
Jó Boy e Warley (atacantes).

  O restante é praticamen-
te todos novatos de um time 
que vai brigar por títulos e o 
acesso a Série B do Brasileirão. 
Entre as “estrelas” do Alvinegro 
pessoense, estão Michel Alves 
(goleiro), Ângelo (lateral di-
reito), Plínio e Marcelo Xavier 
(zagueiros), Marcos Antônio, 

Gediel e Thiago Costa (volan-
tes), Janeudo e Ailton (meias), 
Daniel Cruz, Muller Fernandes 
e Carlinhos (atacantes). Além 
de encarar o time de Cruz das 
Armas o Belo fará mais três 
amistosos, antes da estreia no 
Paraibano, contra o Paraíba, no 
dia 30 deste mês, no Estádio 
Perpetão, em Cajazeiras. São 
dois contra o Náutico-PE, nos 
dias 16 (Almeidão) e 23 (Arena 
Pernambuco) e o ABC-RN, no 
dia 19 (Frasqueirão).

   Com a missão de levar o 
Belo as conquistas nesta tem-
porada o treinador Itamar Shul-
ler,  espera implantar a filosofia 
de trabalho e o esquema de 
jogo. De acordo com o ex-trei-
nador do Operário-SC, todos 
tem condições de jogar, mas só 
terá chance quem estiver com 
100% em forma física e técnica. 
“Ninguém vai jogar com nome 
no Botafogo, mas por compe-
tência e futebol. Garanto que 
teremos um time de guerreiros 
e vencedor buscando as vitó-
rias e os títulos”, observou. Um 
dos ídolos da torcida o atacante 
Warley, está empolgado e acre-
ditando que o encerramento da 
carreira será positiva. “Tenho 
que caprichar e fechar com cha-
ve de ouro a minha carreira no 
futebol. Quero ajudar o Botafo-
go a conquistar títulos e para-
benizar com o acesso a Segun-
dona’, comentou o atacante

Foto: Divulgação

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

   O Campinense faz o 
segundo jogo treino hoje, às 
15h, diante do selecionado 
do distrito de Galante, no 
Estádio Renatão. O primei-
ro teste aconteceu no últi-
mo sábado, no mesmo local, 
quando venceu a seleção de 
Serra Redonda (1 a 0). Para 
este compromisso a Raposa 
colocará a mesma formação 
do jogo anterior. Caso não 
aconteça nenhum impre-
visto o Campinense jogará 
com Gledson, Paulinho, Tia-
go Sala, Joécio e Ronael; Ne-
gretti, Magno, Roger Gaúcho 
e Chapinha; Adalgiso Pitbull 
e Rodrigão. Para o treinador 
Francisco Diá uma formação 
que vem dando certo nos 
treinos e que pode fazer a 
estreia no Estadual, diante 
do Centro Sportivo Paraiba-
no (CSP), no Estádio Amigão, 

em Campina Grande, marca-
do para o dia próximo dia 30. 
“O grupo está assimilando o 
trabalho e vem melhorando 
a cada treinamento. Espero 
que possamos ter um entro-
samento melhor”, disse.

   Depois de encarar um 
time de Galante a Raposa terá 
pela frente o Baraúnas-RN, na 
próxima quarta-feira, às 20h, 
no Amigão. Logo depois o Ru-
bro-Negro vai encarar o Amé-
rica de Natal, no próximo dia 
16, nos seus domínios. Segun-
do Diá, concorrentes do mes-
mo porte,  que será de grande 
valia pelo trabalho que vem 
fazendo durante a pré-tem-
porada. “Jogar contra equipes 
de ponta do futebol da região 
é sempre benéfico para quem 
está preparando a equipe. Es-
pero aproveitar o máximo os 
jogos”, observou.

Raposa recebe seleção 
de Galante em amistoso

NO RENATÃO Treze encara o América-RN em Campina
O primeiro jogo de pré-

temporada é sempre cercada 
de expectativa, com o Tre-
ze mostrando hoje, às 16h, 
diante do América de Natal, 
no Estádio Presidente Var-
gas, o seu novo time para 
o Campeonato Paraibano. 
Um grupo que será dirigido 
por Marcelo Vilar, um téc-
nico que deixou saudades, 
quando conquistou o bicam-
peonato paraibano (2010 e 
2011). O novo time trezeano 
será outra atração para a tor-
cida que terá “novas caras” 
com a diretoria prometendo 
dias melhores para a equipe 
serrana.

Das “estrelas” contra-
tadas pelos dirigentes a 
maioria veio de fora, com 
jogadores que atuarão pela 
primeira vez no futebol pa-
raibano. Entre os conhecidos 
da torcida paraibana, estão 
o zagueiro uruguaio Mário 
Larramendi e o atacante Lú-
cio Curió. Para Vilar um gru-

INTERESTADUAL

po mesclado que tem jogado-
res experientes com jovens 
que poderão ter vez durante 
a disputa. Segundo ele, uma 
boa oportunidade de obser-
var melhor a equipe, diante 
de um concorrente forte.

“Trata-se de um teste 
de luxo que servirá para as 
duas equipe que se prepa-
ram para os Estaduais. Ire-
mos aproveitar o máximo 
para avaliar o grupo”, disse. 
Após encarar o time poti-

guar o Treze terá pela fren-
te o CSA-AL, no próximo dia 
17, no Estádio Rei Pelé, em 
Maceió. A equipe estreia no 
Estadual, no 30 deste mês, 
contra o Santa Cruz de Santa 
Rita, no Teixeirão.

O Galo da Borborema  faz amistoso hoje contra time potiguar, no retorno do técnico Marcelo Vilar

Durante a semana, os atletas do Botafogo treinaram forte visando o primeiro amistoso na pré-temporada rumo às competições

Foto: ortilo Antônio



Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076419
Responsavel.: MARIA DO CARMO MELO COLACO
CPF/CNPJ....: 379636434-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            350,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076074
Responsavel.: M S RACOES LTDA
CPF/CNPJ....: 009197151/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            290,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075521
Responsavel.: MILLE ANNI DOS SANTOS LIMA ME - MIL
CPF/CNPJ....: 013988363/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            591,10
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075337
Responsavel.: PEDRO HENR SANTOS FIGUEIREDO
CPF/CNPJ....: 012234374/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.024,64
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076326
Responsavel.: PAROQUIA SANTO ANTONIO DO 
MENINO DE
CPF/CNPJ....: 009140351/0085-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            988,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076230
Responsavel.: RF - CURSOS DE SAUDE NEAO
CPF/CNPJ....: 002687917/0001-31
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.920,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076241
Responsavel.: VERSATY COM. DE TINTAS E FERRA
CPF/CNPJ....: 004078025/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076378
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,  09/01/2016
----------------------------------------

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.: BERLANDIA FERREIRA LIMA   ME
CPF/CNPJ....: 017957748/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076318
Responsavel.: D & C ARTIGOS DE VEST E ACES L
CPF/CNPJ....: 012092338/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076340
Responsavel.: DANIELE BRASILEIRO ROCHA
CPF/CNPJ....: 009024412/0002-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            195,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076392
Responsavel.: EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FR
CPF/CNPJ....: 052324734-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            725,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076283
Responsavel.: HERIBERTO MARCIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 035427749/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076366
Responsavel.: IRANILDO NOGUEIRA LIRA
CPF/CNPJ....: 012145826/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            545,34
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076482
Responsavel.: LUCIANO JOAQUIM DA SILVA
CPF/CNPJ....: 009256783/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            807,63
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076294
Responsavel.: MARCELO GUIMARAES DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 205475014-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075601
Responsavel.: MICHELI AMORIM DE FIGUEIREDO 0
CPF/CNPJ....: 021428374/0001-82

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Extrato do 2° Termo Aditivo de Tempo ao Contrato 00001/2015– Prorrogação Contratual por 
mais 180 (cento e oitenta) dias – TOMADA DE PREÇO de Nº 00004/2014. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB e POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ 
Nº 35.506.556/0001-85. Objeto: Construção de Cobertura da Quadra da EMPG MENINO JESUS, 
no Município de Riachão, Estado da Paraíba. O Aditivo a corresponde Prorrogação Contratual por 
mais 180 dias, 07/01/2016 à 04/07/2016. Tendo em vista que o tempo estipulado no contrato não 
foi suficiente para a realização da obra, motivada pela burocracia ocasionada nos pagamentos 
efetivados, mediante apresentações das medições. Assinaturas do Aditivo Contratual: 05/01/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
ATO REVOGATÓRIO

TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2015
O Prefeito Constitucional de Mari, Estado da Paraíba, no uso das suas atribuições legais e na 

forma da legislação vigente, CONSIDERANDO a supremacia da Administração pública na condução 
e encerramento dos procedimentos licitatórios em andamento em sua instância, com fundamento no 
teor do art. 49, da Lei n.º 8.666/93, aplicável às licitações; CONSIDERANDO que a Administração 
pode REVOGAR seus próprios atos por razões de conveniência e oportunidade, conforme a Súmula 
n.º 473, do Supremo Tribunal Federal; CONSIDERANDO as razões de fato e de direito expostas no 
Relatório e no Parecer Jurídico; DECIDE: I. REVOGAR, por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente e comprovado nos autos, o certame licitatório objeto do Processo Administrativo 
n.º 150810TP00008/2015, para contratação de empresa do ramo da engenharia civil para executar 
obras de construção de um CREAS no município de Mari; II. DETERMINAR a abertura do prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para que as licitantes interessadas, caso queiram, apresentem recursos 
administrativos, na forma do art. 109, “c”, da Lei n.º 8.666/93.

Mari, 07 de janeiro de 2015.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ – PB
CONCORRÊNCIA Nº 002/2015

Processo: 280/2015
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piancó-PB, através da Comissão Permanente de Licitação comunica 
aos interessados o resultado de Habilitação da CONCORRÊNCIA nº 002/2015, conforme a abaixo:

Empresas declaradas Inabilitadas: 
CONSTRUTORA GALVÃO MARINHO LTDA, CPJ 12.647.038/0001-30,, descumprimento dos 

itens do edital 4.1.2.5, 4.1.3.6, 4.1.3.7, 4.1.4.3, 4.1.3.9, 4.1.3.10 e 4.1.4.5.
COENCO CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 00.431.864/0001-

68, descumprimento do item do edital 4.1.3.7, 4.1.3.8, 4.1.4.3, 14.10 e 4.1.3.5c.
Empresas declaradas Habilitadas:
SM CONSTRUÇÕES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI – EPP, 07.177.669/0001-00, declarada 

habilitada por atender aos requisitos do edital.
Fica aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias uteis, não havendo recurso fica previsto a abertura 

das propostas para o dia 19/01/2016 às 09:00 horas (horário de Brasília). Ficando o Processo com 
vista franqueada aos interessantes no setor de licitação no endereço Praça Salviano Leite, 10-A, 
1º Andar – Centro, Piancó-PB.

Piancó-PB, 08 de janeiro de 2016.
JOÃO PAULO ALVES PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Leilão Administrativo 002/2015
Com base nas informações constantes no Processo Licitatório em referência, cujo objeto é a 

ALIENAÇÃO DE BENS, a Prefeitura Municipal de Cuité, nos termos do disposto na Lei n° 8.666/93 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e com base na permissão legal contida na Lei 
Municipal nº 1.038 de 28 de julho de 2015, neste ato representada por sua Prefeita EUDA FABIANA 
DE FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA E ADJUDICA o proce-
dimento ora escolhido, em favor de ALDENOR PEREIRA DA SILVA, CPF 876.559.264-68 no valor de 
total R$ 8.500,00 para o item 05, MANOEL MESSIAS SOUTO SOUZA CPF 788.869.374-15 no valor 
total de R$ 3.300,00 para o item 07 e LEON CHARLES FERREIRA DE MACEDO CPF 008.019.234-33 
no valor total de R$ 1.550,00 para o item 04, perfazendo o valor global de R$ 13.350,00 (treze mil 
trezentos e cinquenta reais). Em consequência, ficam convocados os arrematantes para assinatura 
do instrumento de contrato de compra e venda, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, 
sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas na lei.

Cuité/PB, 07 de janeiro de 2016.
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2016
Objeto:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GLP PARA AS SECRE-

TARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:09:00 (hora 
local) do dia 26/01/2016. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de 
Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, 
Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br e www.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB,08 de janeiro de 2016. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS BR 
104 E 230 NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. INSTRUMENTO: TERMO 
ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO Nº 111/2009/SAD/PMCG. PARTES: SECOB/CONSTRUTORA 
ROCHA CAVALCANTE LTDA. OBJETO: PRAZO: PRORROGADO POR MAIS 360 DIAS CORRI-
DOS, PASSANDO SEU TERMINO DE 16 DE JANEIRO DE 2015 PARA 16 DE JANEIRO DE 2016. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 57, §1º, III,  C/C ART. 79, §5º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93, E 
SUAS ALTERAÇÕES. ASSINAM: ANDRÉ  AGRA GOMES DE LIRA E JOÃO NETO DE OLIVEIRA. 
DATA DE ASSINATURA: 22/12/2015.  

ANDRÉ  AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

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 152/2015, decorrente do processo licitatório modalidade Concorrência nº 002/2015, 
realizado pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante.

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

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 064/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
combustíveis diversos e gás GLP, destinados às diversas secretarias da administração; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: SOS Gás Ltda - R$ 339.000,00.Fica o licitante 
convocado no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a 
contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 08 de Janeiro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 065/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
combustíveis diversos e gás GLP, destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SOS Gás Ltda - R$ 127.250,00.Fica 
o licitanteconvocado no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do 
direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 08 de Janeiro de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 068/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
hortifrutigranjeiro diversos, destinados às diversas secretarias da administração; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: Aldrin Coutinho de Araújo - R$ 229.800,00; 
Jean Alisson da Silva Correia - ME - R$ 106.860,00; Maria de Fátima Silva Souza - R$ 384.505,00; 
NortFrut Ltda. - R$ 91.940,00; Nova Hortifrutigranjeiro Comércio Ltda - ME - R$ 241.228,00.Ficam 
os licitantes convocados no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda 
do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 08 de Janeiro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 069/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
hortifrutigranjeiro diversos, destinados à Secretaria Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: Jean Alisson da Silva Correia - R$ 82.935,60.Ficam os 
licitantes convocados no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do 
direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 08 de Janeiro de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2016
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 
IN00001/2016, que objetiva: Contratação de profissionais do setor artístico para apresentações em 
praça pública - Festa de Reis e Festa de São Sebastião; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: SISTEMAS SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME - R$ 103.000,00.

Conde - PB, 07 de Janeiro de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2016.
OBJETO: Contratação de profissionais do setor artístico para apresentações em praça pública 

- Festa de Reis e Festa de São Sebastião.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 07/01/2016.

CAVP – COMERCIAL AGRICOLA VALE DO PARAÍBA LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.253.204/0001-09 
– Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Instalação nº 2913/2015 em João Pessoa, 16 de dezembro de 2015 – Prazo: 365 
dias. Para a atividade de: Extração de saibro de forma mecanizada, referente ao processo DNPM 
Nº 846.213/2015 numa área de 48,12ha. Na Fazenda Calendônia, Zona Rural – Cruz do Espirito 
Santo – Município – UF.PB. Processo: 2015-006124/TEC/LI-2555.

CAVP – COMERCIAL AGRICOLA VALE DO PARAÍBA LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.253.204/0001-09 
– Torna público que a SUDEMA  - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Instalação nº 2914/2015 em João Pessoa, 16 de dezembro de 2015 – Prazo:  365 
dias. Para a atividade de: Extração de argila de forma mecanizada, referente ao processo DNPM 
Nº 846.211/2015, numa área de 49,41 há. Na  Fazenda São Felipe, Zona Rural, Cruz do Espirito 
Santo, município: UF: PB. Processo: 2015-006260/TEC/LI-2560.
                                                                                                                                   
LLE PARTICIPAÇÕES LTDA, cnpj 11.916249/0001-68 torna público que requereu a Semapa Se-
cretaria de Meio Ambiente,Pesca e Aquicultura de Cabedelo a licença, LPe LI para a ampliação do 
imóvel administrativo e comercial atacadista de medicamentos Situado no lote D, QD. S/D, SÍTIO 
ATHAYDE na praia do jacaré.

MAR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA - CNPJ/CPF Nº 20.817.736/0001-64. Torna 
público que a SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu 
a Licença de Instalação nº 2942/2015 em João Pessoa, 16 de dezembro de 2015 - Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. Na(o) – RUA RITA SABINO DE ANDRADE, 
S/N - AEROCLUBE Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2015-007674/TEC/LI-4550. 

UNION ROMANTIC SPA MOTEL LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.505.736/0001-75. Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2833/2015 em João Pessoa, 10 de dezembro de 2015 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
HOSPEDAGEM RÁPIDA, MOTEL. Na (o) RUA JAIR CUNHA CAVALCANTI, N° 694 – LT 13-A, QD 
F.C – PRAIA DO JACARÉ Município: CABEDELO - UF: PB. Processo: 2015-006473/TEC/LO-0829.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Combustíveis, Lubrificantes e Filtro de Óleo, para abastecer a frota de veículos pertencentes e/
ou locados a esta edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP - R$ 744.550,00.

Borborema - PB, 04 de Janeiro de 2016.
MARIA PAULA GOMES PEREIRA – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis, Lubrificantes e Filtro de Óleo, para abastecer 

a frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00020/2015. DOTAÇÃO: Recursos: FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS, FEP, PAB, PNATE 
(ESTADUAL/FEDERAL), MDE e FUNDEB: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Borborema 
e: CT Nº 00001/2016 - 05.01.16 - AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP - R$ 744.550,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2015, que objetiva: Aquisição de 
Equipamento e Material Permanente, destinados aos PSF’S I e II deste Município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME - R$ 
22.415,20; EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME - R$ 34.738,00; EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRO-
DOMESTICOS LTDA - ME - R$ 7.712,00; JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - ME - R$ 
19.300,00; RAPHAEL GONÇALVES NICÉSIO - ME - R$ 3.784,00. Ficam desde já convocadosos 
representantes legais das empresas vencedoras para assinatura do contrato objeto da presente 
licitação, no prazo máximo de 05 dias a contar da publicação desta, em conformidade com o subitem 
15.1 do edital da presente licitação.

Borborema - PB, 07 de Janeiro de 2016.
MARIA PAULA GOMES PEREIRA – Prefeita

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Primeiro Termo Aditivo. Ref. ao Contrato de n°. 0025/2015. Objeto: prorrogação por mais 12 

(doze) meses, contados do termino de vigência do contrato datado de 06/04/2015 e com termino 
de vigência em 31/12/2015, celebrado inicialmente entre as partes objetivando a prestação de ser-
viços no fornecimento de Links de Internet para a Administração Municipal. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Borborema – Maria Paula Gomes Pereira - Prefeita. Contratado: Lemos & Morais 
Ltda - ME- CNPJ: 05.913.968/0001-22- Jean Williams Freitas das Neves. Justificativa: Verificou-
-se que os serviços contratados são prestados de forma satisfatória e que os valores contratuais 
são considerados vantajosos para o erário Municipal, conforme Justificativa Técnica da Secretaria 
de Administração. Regimento: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data Termo Aditivo: 
29/12/2015. Nova vigência do contrato com 1º Termo Aditivo: 31/12/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA-PB
AVISO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA, por intermédio da COMISSÃO ESPECIAL DE 
CONCURSO PÚBLICO, e, por meio da Empresa CONTEMAX CONSULTORIA TÉCNICA E PLANE-
JAMENTO LTDA, contratada através de processo de licitação, torna público a abertura de inscrições 
para CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS, objetivando o preenchimento de cargos vagos na estrutura 
administrativa do Município. O Concurso será regulado pelas instruções especiais constantes do 
Edital Regulador, Lei Orgânica do Município e demais legislação municipal aplicável à espécie. Os 
cargos são os seguintes: Advogado, Assistente Social, Digitador, Educador Físico, Educador Social, 
Engenheiro Civil,Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico- Clínico Geral, Nutricionista, Odontólogo, 
Orientador Social. Psicólogo e Técnico do SUAS. O Concurso será planejado, organizado e exe-
cutado pela Contemax Consultoria e supervisionado pela Comissão Especial de Concurso Público 
do Município de MÃE D´ÁGUA. As inscrições ficarão abertas VIA INTERNET a partir de 00h00m 
do dia 11/01/2016 até 23:59 do dia12/02/2016, no site www.contemaxconsultoria.com.br O Edital 
completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos no sitewww.contemaxconsultoria.com.br

MÃE D´ÁGUA/PB, 08 de janeiro de 2016.
MARGARIDA MARIA FRAGOSO SOARES

PREFEITA

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SINDELETRIC
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Distribuição de Energia Elétrica no 

Estado da Paraíba - SINDELETRIC/PB, de acordo com os Artigos 2º, inciso II, 15, inciso II e 21, inciso 
III, do Estatuto Social da Entidade, convoca todos os trabalhadores da EPASA – Centrais Elétricas 
da Paraíba, representados pelo Sindicato, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
a realizar-se na sede da EPASA, situada à Rua Projetada, S/N, Engenho Triunfo, Distrito Industrial, 
João Pessoa/PB, no dia de 13 de janeiro de 2016, às 13h30min em primeira convocação com a 
presença de mais de 30% (trinta por cento) dos Associados quites e em condição de votar, ou, às 14h, 
em segunda convocação com a presença de qualquer número, para deliberar o seguinte assunto: 

1º - Aprovação ou rejeição da pauta da Campanha Salarial 2016/2017;
2° - Autorização para negociar e assinar Acordo Coletivo ou buscar mediação ou ajuizar Ação 

na Justiça do Trabalho, referente à data base 1º de fevereiro de 2016, do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2016/2017.

João Pessoa/PB, 07 de janeiro 2016.
Manuel Henrique da Almeida

Presidente/SINDELETRIC

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CIDADANIA 
E DOCONSUMIDOR DA PARAÍBA – ASSENDICON/PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO 
DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL.

Os sócios da ASSENDICON/PB, no uso das atribuições estatutárias, especialmente o que 
consta do artigo 21 do estatuto, e considerando que o mandato da diretoria já expirou, convocam 
ASSEMBLEIA GERAL para o dia 15 de Janeiro de 2016, que deverá ocorrer no Núcleo de Voluntários 
Francisco de Assis dos Santos, sito a Rua Fagundes Varela, Nº 40, Bairro Padre Zé, João Pessoa 
– PB, com início previsto para às 19:00 (dezenove) horas, ficando desde já esclarecido que não ha-
vendo quórum na primeira convocação, haverá segunda convocação para às 19:30 horas (dezenove 
horas e trinta minutos) para deliberar com qualquer número de presentes. A assembleia deliberará 
sobre a eleição para diretoria, conselho fiscal e suplentes, mudança estatutária e nova filiação.

João Pessoa, em 09 de Janeiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua Juarez Távora, 93, Centro, Santa Rita-PB
CEP 58300-410 E-mail: pmsr_licita@hotmail.com

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 277/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016
DATA DE ABERTURA: 21/01/2016 - ÀS 09h00min.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 

DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE.
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através de sua Pregoeira Oficial, Srª. Tatiane César Silva, 

nomeada pela portaria nº 816/2015 do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o 
critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Getúlio 
Vargas, 40, 1º andar, Centro, Santa Rita – PB. Fonte de Recurso prevista para o exercício financeiro 
de 2016. Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nºs. 3.555/2000 e 3.931/2001 
e subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio no HO-
RÁRIO ÚNICO de 08h00min as 12h00min, na sede da CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 08 de Janeiro de 2016. 
Tatiane César Silva 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua Juarez Távora, 93, Centro, Santa Rita-PB
CEP 58300-410 E-mail: pmsr_licita@hotmail.com

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 247/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
DATA DE ABERTURA: 21/01/2016 - ÀS 10h00min.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE BRAÇO 

GALVANIZADO E LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA EM ALUMÍNIO, PARA ATENDIMENTO DA ILUMI-
NAÇÃO PÚBLICA.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através de sua Pregoeira Oficial, Srª. Tatiane César Silva, 
nomeada pela portaria nº 816/2015 do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o 
critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Getúlio 
Vargas, 40, 1º andar, Centro, Santa Rita – PB. Fonte de Recurso prevista para o exercício financeiro 
de 2016. Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nºs. 3.555/2000 e 3.931/2001 
e subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio no HO-
RÁRIO ÚNICO de 08h00min as 12h00min, na sede da CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 08 de Janeiro de 2016. 
Tatiane César Silva 

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00001/2016

O Fundo Municipal de Saúde de Capim, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 
Licitação na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por item, às 14:00hs(horário local) 
do dia 22 de Janeirode 2016, objetivando a realização de REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO 
EM ATA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE..A sessão pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal de Capim, situada na 
Av. São Sebastiãos/n- Centro, Capim-PB.Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, in 
loco, no endereço acima, das 08:00 às 12:00hs e (horário local), a partir da publicação deste aviso. 
Informações pelo Fone: (083) 3622-1085

Capim, 08de Janeirode 2016
Álamo César Trajano Martins Júnior
Presidente/Pregoeiro da CPL-CAPIM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Janeiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 
E DERIVADOS DE PETRÓLEO E GLP.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 120/2010. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com
Areial - PB, 08 de Janeiro de 2016

RENATA CAVALCANTE MONTEIRO
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunicar aos interessados CANCELAMENTO da abertura do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 041/2015,marcada para o dia  08(oito) de janeiro de 2016, ás 08h:00min(oito horas), 
horário local, que tinha como objetivo a Locação de veículos semi-novos e usados, destinados ao 
uso dos PSFs e diversas Secretarias deste município no ano civil de 2016.

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, 06 de janeiro de 2016.
Jose Idomar de Souza Bento

Pregoeiro Oficial

C.M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.867.932/0001-52 – Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 17/2016 em João Pessoa, 6 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Loteamento BAIRRO DAS NAÇÕES, medindo  26,8ha dotado de 695 lotes, localizado na antiga 
fazenda Juá Doce no município de Patos – PB, na Antiga Fazenda Juá Doce, as margens da BR 
230 – Projetado. Município: Patos – UF:PB. Processo: 2015-006903/TEC/LI-4476. 

COMERCIAL SOARES E ARAÚJO LTDA – CNPJ Nº 08.226.759/0002-80 – Torna público que re-
quereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação para Comércio Varejista 
de Mercadorias, situado Rua: Euclides Neiva de Oliveira nº 2410, Mangabeira, João Pessoa –PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 33010/2015 - SEPLAN

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO da Prefeitura Municipal de João 
Pessoa, como contratante, e a PLURAL CONSULTORIA LTDA, como contratada.

OBJETO: REALIZAÇÃO DE PESQUISA PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR DE IMÓVEIS 
NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB – REGIÃO PORTO DO CAPIM E TAMBIÁ/CENTRO DE 
JOÃO PESSOA-PB.  

PRAZO: 45 (quarenta e cinco) dias corridos.
LICITAÇÃO: Tomada de Preço Nº 33005/2015 
VALOR: R$ 137.470,90 (Cento e trinta e sete mil quatrocentos e setenta reais e noventa centavos)
DOTAÇÃO: a) Classificação Funcional: 08.302.15.451.5373.4125
          b) Elemento de Despesa: 3.3.90.35;
   c) Fontes de Recursos: 20.   
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
DATA: 28 de Dezembro de 2015.

João Pessoa, 28 de Dezembro de 2015.
Zennedy Bezerra

Secretário de Planejamento - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº 048/2015
RETIFICAÇÃO POR INCORREÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2015

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL 
PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE 
TIPO “B” NO BAIRRO AREAL NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE.            

CONTRATADO: POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ/MF Nº 35.503.556/0001-85
PRAZO: 09 (meses) meses a contar da assinatura do contrato.
VALOR TOTAL: R$ 1.046.895,88 (um milhão quarenta e seis mil oitocentos e noventa e cinco 

reais e oitenta e oito centavos)..
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 0207 -Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

- 02040 12 365 0401 1.009 - Const/Ref/Ampliação de Creches: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 
Os recursos serão provenientes de CONVÊNIO com o Ministério da Educação – Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – Termo de Compromisso nº PAC 202890/2012.

Mamanguape, 14 de dezembro de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016

OBJETIVO: Contratação visando aquisição de carnes e derivados, para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de Quixaba PB.

ABERTURA: 20/Janeiro/2016 às 09:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

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

Quixaba - PB, 08 de janeiro de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016

OBJETIVO: Contratação visando aquisição de um veículo, para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Quixaba PB.

ABERTURA: 20/Janeiro/2016 às 11:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

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

Quixaba - PB, 08 de janeiro de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016

OBJETIVO: Contratação visando locação de maquinas copiadoras (xerox), para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Quixaba PB.

ABERTURA: 20/Janeiro/2016 às 14:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

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

Quixaba - PB, 08 de janeiro de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016

OBJETIVO: Contratação visando aquisição de medicamentos para doação, para atender as 
necessidades da secretaria de saúde da Prefeitura Municipal de Quixaba PB.

ABERTURA: 20/Janeiro/2016 às 16:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

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

Quixaba - PB, 08 de janeiro de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Morais, 122 - Centro – São José do Sabugí - PB, às 08:00 horas do dia 22 de 
Janeiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE 
400 HORAS DE TRATOR DESTINADO AO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria 
nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34671028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 07 de Janeiro de 2016
ALIXANDRE ASSIS RAMOS - Pregoeiro Oficial

José Everaldo Cunha de Azevedo - CNPJ/CPF N°610.086.304-97 Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de  Administração do meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação N° 1842/2015 
em João Pessoa, 9 de Setembro de 2015 - Prazo 1460 dias. Para  a atividade de : O Projeto de 
Piscicultura é composto de 19 (dezenove) viveiros de engorda e de alevinagem ocupando uma 
área de 3,00 ha. Na (o) - DISTRITO DE ROMA- ZONA RURAL Município : BANANEIRAS - UF: PB 
.Processo : 2015-004889/TEC/LO-0398.

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > sábado, 9 de janeiro de 2016



1º Serviço Notarial e Registral
Ivandro Cunha Lima

Rua: Vidal de Negreiros, 70 – Ed. Nenzinha Cunha Lima – Centro – CEP 58.101-000 – Cam-
pina Grande/PB

Fone: (83) 3321-2179 / 3321-1202 / 3321-1150 – Fax: (83) 3341-2520 / 3342-4609
EDITAL DE INTIMAÇAO AO DEVEDOR FIDUCIANTE

Ivana Borborema Cunha Lima, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Campina Grande–PB, Primeiro Ofício, segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26, § 4º, da Lei 
9.514/97, bem como pela credora do contrato de financiamento imobiliário nº 9.892/17, garantido 
por Alienação Fiduciária e outras avenças nº 0561940-8, firmado em 04/09/2007, registrado sob nº 
R-5, matricula nº 56.622, deste Cartório, referente ao imóvel situado na Rua CORONEL LINDOLFO 
ALBUQUERQUE, Nº 772, Bairro TRÊS IRMÃS, nesta cidade, com saldo devedor de responsabilidade 
de V.Sª.. venho pelo presente intimar os DEVEDORES-FIDUCIANTES, o Sr.(a) TONY ALBERTO 
DA NOBREGA BRITO/MÁRCIA REGINA SANTANA DA NOBREGA, residente a Rua: LINDOLFO 
ALBUQUERQUE, nº 772, Bairro TRÊS IRMÃS, Cidade: CAMPINA GRANDE-PB, para fins de 
cumprimento das obrigações contratuais. Sendo, o valor deste(s) encargo(s), posicionado em 
03/07/2015, correspondente a R$ 3.081,18, sujeito a atualização monetária, aos juros de more até 
a data do efetivo pagamento e às despesas de cobrança, somando-se também, os encargos, que 
venceram nesse período. Assim, procedo a INTIMAÇÃO de V.Sª., para que se dirija a este Cartório 
de Registro de Imóveis, situado a Rua Vital de Negreiros, nº 70, Centro, Campina Grande-PB, 
onde deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias, contados a partir desta data. Na oportunidade, fica V.Sª. ciente de que o não cumprimento da 
referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade em 
favor da Credora Fiduciária – BANCO BRADESCO S/A – nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/97.

Campina Grande (PB), 18 de Dezembro de 2015.
Atenciosamente,

Ivana Borborema Cunha Lima.
Oficial de Registro de Imóveis

Cartório do 1º Ofício da Comarca de Campina Grande.

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 PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Senador 

Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 08:30 horas do dia 25 de Janeiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição e fornecimento de refeições diversas: 
Café da Manha, Almoço, Janta e Refrigerante destinado as Secretarias e Departamento com entrega 
diária ou periódica conforme solicitação. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 130/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 07 de Janeiro de 2016

LUCIANE ALZIRA DA SILVA 
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 10:30 horas do dia 25 de Janeiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição e fornecimento de lanches diverso 
destinado as secretarias e departamentos deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 130/2005. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 07 de Janeiro de 2016

LUCIANE ALZIRA DA SILVA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Senador 

Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 14:30 horas do dia 25 de Janeiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos diversos da 
tabela da ABC Farma maior percentual de desconto, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 130/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 07 de Janeiro de 2016

LUCIANE ALZIRA DA SILVA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 13:00 horas do dia 25 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição com Serviço de troca de 
óleo e filtros e lavagem tipo lava jato de veículos diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 130/2005. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 07 de Janeiro de 2016

LUCIANE ALZIRA DA SILVA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2016
Objeto: Contratação de empresa e/ou instituição especializada para elaboração e aplicação de Con-

curso Público para provimento de cargos do quadro efetivo do Município de Caaporã-PB.
Edital e Informações: poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação à Rua Salomão 

Veloso, 30, Centro, Caaporã/PB, das 08:00 às 12:00 horas. Entrega de Documentação e Propostas: no 
endereço acima, no dia 25 de Fevereiro de 2016 até às 09:30 horas (horário de Brasília).

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 08 de Janeiro de 2016
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
Objeto: Contratação de empresa especializada sob o regime de empreitada por preço global, com 

material e mão-de-obra, destinada a execução do remanescente da construção da quadra coberta c/ 
vestuário, localizado na Rua do Eucalipto, S/N, no Distrito de Cupissura.

Edital e Informações: poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação à Rua Salomão 
Veloso, 30, Centro, Caaporã/PB, das 08:00 às 12:00 horas. Entrega de Documentação e Propostas: no 
endereço acima, no dia 28 de Janeiro de 2016 até às 09:30 horas (horário de Brasília).

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 08 de Janeiro de 2016
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material destinados a adequa-

ção das funções administrativas do município no tocante a confecção de formulários, dentre outros.
Edital e Informações: poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação à Rua Salomão 

Veloso, 30, Centro, Caaporã/PB, das 08:00 às 12:00 horas. Entrega de Documentação e Propostas: no 
endereço acima, no dia 28 de Janeiro de 2016 até às 11:30 horas (horário de Brasília).

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 08 de Janeiro de 2016
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE 

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

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

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

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

O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. Dos 
atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por parte dos 
licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública para abertura 
do envelope Proposta de Preços será realizada no dia 20.01.2016, às 09h00min, no mesmo local da 
primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua Frei Damião Bozzano, 07 
- Centro - Itapororoca - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Nada mais havendo 
a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada unanimemente pelos membros da CPL. Itapororoca 
- PB, 05 de Janeiro de 2016

TARCISIO FRANÇA DA SILVA
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,  
DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 01/15-CEL
Registro CGE Nº 15-01398-0

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Especial de Licitação – CEL, comunica 
aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 01/15- CEL, que após análise detalhada na documen-
tação das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação em epígrafe, 
em especial em sua Cláusula 11.0, considera classificadas as Empresas na seguinte ordem: 1º 
lugar - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - R$ 17.713.643,25; 2º lugar - COMERCIAL E CONS-
TRUTORA FÊNIX LTDA - R$ 19.899.375,82; 3º lugar - COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA - R$  20.225.117,21; 4º lugar – TERPA CONSTRUÇÕES S/A - R$ 20.892.272,84; 5º lugar 
- MAC – MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÃO LTDA – R$ 22.063.118,48 e 6º lugar - HELETRO 
HIDRO LTDA – R$ 22.513.305,76. 

A CEL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação. 
João Pessoa, 08 de janeiro de 2016.

Engº  Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Especial de Licitação

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016
O FMS de São José de Princesa-PB, através de sua Pregoeira, torna publico que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial nº 002/2016. Objeto Contratação de serviços especiali-
zados de procedimentos médicos em geral destinados a pessoas carentes do município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente.  Data e hora de Abertura: 21/01/2016 às 10h00min, na sala de 
Reunião da CPL à Rua Capitão Manoel Lopes, s/n centro São José de Princesa-PB. Informações 
pelo fone (83) 3491-1003.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
O FMS de São José de Princesa-PB, através de sua Pregoeira, torna publico que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial nº 004/2016. Objeto Aquisição parcelado de combustí-
veis para atender os veículos da frota oficial da Secretaria de Saúde e veículos locados. Recursos: 
previstos no orçamento vigente.  Data e hora de Abertura: 21/01/2016 às 15h00min, na sala de 
Reunião da CPL à Rua Capitão Manoel Lopes, s/n centro São José de Princesa-PB. Informações 
pelo fone (83) 3491-1003. 

São José de Princesa-PB, 08 de Janeiro de 2016. 
Maria Assunção Vieira

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO

Contrato Nº 003/2015. Tomada de Preços N.º 003/2014. Contratante: Município de São José de 
Princesa - PB. Contratado: MIG Construção e Perfuração Ltda-ME. CNPJ nº 10.562.972/0001-23 
Objeto do Aditivo: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a dilação de prazo em mais 90(noventa) 
dias, passando o prazo de conclusão da obra para 450 (quatrocentos e cinquenta) dias. Fundamento 
Legal: Lei n.º 8.666/1993. Solicitante: Secretário de Infraestrutura. São José de Princesa - PB, 06 
de janeiro de 2016. Luís Ferreira de Morais - Prefeito

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016
A P.M. de São José de Princesa-PB, através de sua Pregoeira, torna publico que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial nº 001/2016. OBJETO Serviços especializados em audi-
toria e consultorias na área tributária, fiscal, setor pessoal, como também emissão de pareceres nas 
licitações do município de São José de Princesa. Recursos: Previstos no orçamento vigente. Data 
e hora de Abertura: 21/01/2016 às 08h30min, na sala de Reunião da CPL à Rua Capitão Manoel 
Lopes, s/n centro São José de Princesa-PB.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016
A P.M. de São José de Princesa-PB, através de sua Pregoeira torna publico que fará realizar lici-

tação na modalidade Pregão Presencial nº 003/2016. OBJETO Aquisição parcelado de combustíveis 
para atender os veículos da frota oficial do município e veículos locados. Recursos: previstos no 
orçamento vigente.  Data e hora de Abertura: 21/01/2016 às 13h00min, na sala de Reunião da CPL à 
Rua Capitão Manoel Lopes, s/n centro São José de Princesa-PB. Informações pelo fone (83) 3491-
1003. São José de Princesa-PB, 08 de Janeiro de 2016. Maria Assunção Vieira - Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de água 
mineral, destinado as diversas secretarias da administração. Data: 21/01/2016. Horário: 14:00. 
Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, 
Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.
pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 08 de janeiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016
O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará rea-

lizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição 
parcelada de água mineral, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Data: 21/01/2016. Horário: 
16:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, 
Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.
pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 08 de janeiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016
O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição par-
celada de medicamentos diversos da farmácia básica, destinados às unidades básicas de Saúde. 
Data: 22/01/2016. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 
1.973, S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível 
no sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e 
suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 08 de janeiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB
CNPJ Nº 08.889.297/0001-08

Comissão Permanente de Licitação
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Nova Olinda-PB, CNPJ: , através da Comissão Permanente de Licitação, 

Torna público o resultado de Habilitação e Inabilitação das empresas, referente a Concorrência 
Pública nº 001/2015. Fica declarada HABILITADA por atender aos requisitos do edital a empresa 
FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI – FUNVAPI, CNPJ: 04.751.944/0001-51, Fica aberto o prazo recursal 
de 05 (cinco) dias uteis, não havendo recurso sobre o conteúdo da ata de habilitação, fica previsto 
a abertura das propostas para o dia 18/01/2016 às 10:30 horas. Ficando o Processo com vista 
franqueada aos interessantes no setor de licitação no endereço Rua Duque de Caxias s/n – Centro 
-CEP: 58798000 - Nova Olinda – PB.

Nova Olinda-PB, 04 de janeiro de 2016.
JOSÉ FELISMINO FILHO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS
AVISO DE SESSÃO PÚBLICA

CONCORRÊNCIA Nº 00002/2015
A Comissão Permanente de Licitação de Riacho Cavalos/PB, comunica aos interessados que a 

Sessão Pública de Abertura dos Envelopes de Habilitação da Concorrência Nº 00002/2015, ocorrerá 
neste dia 27/01/2016, às 08:30h, no Auditório do CRAS, localizada na Rua Manoel Trajano de Farias 
S/N, Bairro José Américo de Almeida, Riacho dos Cavalos/PB. Informações: no horário das 07:00 
as 11:00 horas dos dias úteis, na Comissão Permanente de Licitação. Telefone: (083) 3449-1060.

Email:prefeitura@riachodoscavalos.pb.gov.br
Riacho dos Cavalos - PB, 08 de janeiro de 2016

LORETA MARIA VIEIRA
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de fraldas descartáveis 

para atender as necessidades da secretaria de saúde do município e da secretaria de educação 
de Patos PB.

ABERTURA 21/01/2016 as 08h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

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

Patos (PB), 08 de janeiro de 2016
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de material permanente 

destinados a todas as secretarias do município de Patos-PB.
ABERTURA 21/01/2016 as 10h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

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

Patos (PB), 08 de janeiro de 2016
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de material gráfico para 

atender as necessidades de todas as secretarias do município de Patos PB.
ABERTURA 22/01/2016 as 08h30min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

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

Patos (PB), 08 de janeiro de 2016
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

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

manutenção da frota de veículos do município de São Domingos. Data e Local, às 08:30 horas do 
dia 26/01/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 08 de Janeiro de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 02/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de carnes, frangos e de-

rivados, destinados a manutenção das atividades do município. Data e Local, às 09:30 horas do 
dia 26/01/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 08 de Janeiro de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de fardamentos e camisas tipo 

padrão, destinados a manutenção de diversas secretarias do município. Data e Local, às 10:30 horas 
do dia 26/01/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 08 de Janeiro de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento parcelado de frutas, verduras, legumes e 

hortaliças, destinados a manutenção das atividades do município. Data e Local, às 08:30 horas do 
dia 01/02/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 08 de Janeiro de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 05/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento parcelado de materiais elétricos, desti-

nados a manutenção das atividades do município. Data e Local, às 09:30 horas do dia 01/02/2016, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 08 de Janeiro de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 06/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviço consultoria, assessoria, treina-

mento, acompanhamento e elaboração de projetos na área da saúde do Município. Data e Local, 
às 10:30 horas do dia 01/02/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São 
Domingos - PB.

São Domingos - PB, 08 de Janeiro de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial

CLIMERIO AVELINO DE FIGUEREDO – CPF Nº 181.626.064-91, torna público que requereu 
a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia e de Instalação, para duas casas re-
sidenciais, com área total e 113m², situado na Rua Abdias Monteiro de Farias, S/N, GRAMAME, 
JOÃO PESSOA – PB.

João Pessoa > Paraíba > sábado, 9 de janeiro de 2016Publicidade
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