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l Governo discute parceria com Juripiranga e Pedras de Fogo. Página 3

l Ambulantes já podem se cadastrar para trabalhar no Carnaval. Página 13

l Produtores de álcool terão que explicar aumento ao Procon-JP. Página 14

l Corpo de Bombeiros atende 16.883 ocorrências na PB em 2015. Página 15

DÓLAR    R$ 4,042  (compra) R$ 4,045  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 4,020  (compra) R$ 4,260  (venda)
EURO   R$ 4,363  (compra) R$ 4,367  (venda)
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Lançamento do CD acon-
tecerá hoje com tarde de au-
tógrafo na Parahybólica Cul-
tura e show à noite na Usina 
Cultural Energisa.  PÁGInA 5

A ordem dos Advogados do 
Brasil e a Conferência nacional dos 
Bispos (CnBB) irão criar comitês 
em todo o País.  PÁGInA 17

o Procon voltou ontem a autuar  
lojas da capital que estão cobrando 
valores diferentes em compras à 
vista e no cartão.  PÁGInA 14

“Quarta Capa” traz 
Dida Vieira, Paulo
Ró e Lau Siqueira

OAB e igrejas vão 
receber denúncias de 
formação de caixa 2

Consumidores não
devem aceitar preço
diferenciado no cartão
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Iniciativa foi anunciada ontem durante 
cerimônia na sede da OAB em Brasília

Operação “Cartão é Dinheiro” está 
sendo realizada no comércio de JP 

Paulo Ró (C) pretende apresentar 
trabalho para “novos nichos”

Eleições 2016 Fiscalização

Policiamento reforçado na divisa
eNTre PArAíBA e rIO GrANde dO NOrTe

Medicina da
UFCG tem maior
nota de corte

Curso registrou 
nota mínima de 
775. Estudantes 
que participaram 
do Enem podem se 
inscrever no sisu até 
amanhã.  PÁGInA 9

Areia Vermelha: Justiça 
suspende novas regras

O Termo de Ajustamento de Conduta que disciplina a exploração turística no Parque Estadual Marinho de Areia Ver-
melha foi suspenso ontem por meio de liminar. O Governo do Estado e o Ministério Público vão recorrer.  PÁGInA 13

A fuga de mais de 40 presos da Cadeia Pública de Natal, no Rio Grande do Norte, levou a Secretaria de Segurança da 
Paraíba a aumentar o policiamento na divisa com o Estado vizinho e oferecer apoio na captura dos criminosos.  PÁGInA 15
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Microcefalia: casos
suspeitos são 569

Obra na capital volta 
a interditar BR-230
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Medida inclui principalmente reforço da PM na área do Litoral Norte paraibano e na região de Santa Rita, com suporte do Bope e do Batalhão de Trânsito



A assiduidade às votações na Câ-
mara dos Deputados deveria seu uma 
regra entre os parlamentares de to-
das as unidades da federação. Mas, 
não é. Um levantamento exclusivo 
realizado pelo Congresso em Foco 
demonstrou que apenas 19 deputa-
dos registraram presença em todas 
as votações, de fevereiro a dezembro. 
É um número pífio, se considerarmos 
que a Casa Legislativa abriga 513 
parlamentares. Traduzindo em nú-
meros, o resultado dá menos de 4% 
do total, o que não é aceitável para 
uma instituição que vivenciou mo-
mentos tumultuados no ano passado, 
com debates acalorados sobre temas 
em que estavam em jogo encaminha-
mentos importantes para o país.  

É claro que a assiduidade em si 
não é uma condição determinante 
para dar mais ou menos qualidade ao 
trabalho legislativo desempenhado 
pelo deputado. Porém, ao serem elei-
tos para a Câmara dos Deputados, to-
dos têm a obrigação, do ponto de vis-
ta moral, de comparecer às sessões 
deliberativas. Afinal, político recebe 
salário para trabalhar todos os dias, 
como qualquer trabalhador brasi-
leiro, independentemente do seg-
mento em que atue. Todavia, mesmo 
que não reflita, qualitativamente, na 
produção de um determinado parla-
mentar, a falta às sessões, sobretudo 
se for para deliberar sobre temas re-
levantes, é prejudicial ao andamen-
to dos trabalhos no Legislativo. Por 

exemplo, é possível que uma sessão 
deixe de ser realizada por não existir 
quórum suficiente em Plenário.

Há dois aspectos que saltam aos 
olhos nesse levantamento do portal 
de notícias: dos 19 parlamentares 
com 100% de assiduidade, 11 são neó-
fitos, ou seja, deputados de primeiro 
mandato, o que confirmaria a velha 
máxima – e não há nessa citação ne-
nhum teor pejorativo – segundo a 
qual “vassoura nova, varre melhor”. 
A segunda questão diz respeito aos 
integrantes da relação dos mais pre-
sentes às sessões deliberativas. Todos 
são do chamado “baixo clero”, parla-
mentares que não são protagonistas 
em suas legendas, nem ocupam cargos 
relevantes em comissões permanen-
tes ou provisórias, tais como as Co-
missões Parlamentares de Inquérito 
(CPI). Para citar apenas um exemplo 
de tal situação, o deputado Tiririca 
(PR) está na lista dos que compare-
ceram a todas as 125 sessões em que 
estavam previstas votações. E como é 
público e notório, Tiririca não está no 
grupo dos parlamentares da Casa que 
têm melhor produção parlamentar, em 
termos qualitativos e quantitativos. O 
desempenho do ex-palhaço e ex-humo-
rista, todavia, foi decisivo para que o 
seu partido fosse o campeão em assi-
duidade no ano de 2015. Mas isso não 
tem nenhuma graça. O parlamentar 
em questão não fez mais do que a sua 
obrigação. Os outros é que deveriam 
imitá-lo, nesse particular.  

Editorial

Falta comparecer
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“Em tese, é possível, mas seria mais 
viável uma composição com partidos 
da base”. Do senador José Maranhão, 
presidente estadual do PMDB, afir-
mando que não descarta aliança en-
tre a sua legenda e o PSDB, em João 
Pessoa, mas prefere compor com o 
PSB já no primeiro turno.

UNInforme

ChAmAmEntO AlIAnÇAS Em CG

ElEIÇõES: IntERnEt SERá pROtAGOnIStA 

“É uma eleição de tiro curto. 
Leva nítida vantagem aque-
les que têm o instrumento 
do poder”. Do deputado 
Veneziano Vital, pré-candi-
dato do PMDB a prefeito de 
Campina Grande, avaliando 
que a redução do tempo de 
campanha beneficia o gestor 
de plantão, que tem mais vi-
sibilidade nas mídias pela 
condição que ocupa.  

Para Veneziano Vital, a aliança 
com o PSB está mantida: “Acre-
dito plenamente no apoio do 
PSB”, disse, ressaltando que 
só aceitou sair candidato por 
ter recebido o “chamamento 
dos companheiros”, citando o 
governador Ricardo Coutinho. 
O gestor teria dito que ele, 
Veneziano, reunia as melhores 
condições para ser o candidato 
das oposições.    

Apesar de classificar de le-
gítima as pré-candidaturas 
postas em Campina Grande 
pelas oposições, Venezia-
no Vital acredita que até as 
convenções o quadro poderá 
ser alterado, gerando novas 
composições. Citou o PP, da 
deputada Daniella Ribeiro, e 
o PPS, de Artur Bolinha. Vai 
procurar estes e outras le-
gendas, nessa semana.

Na minirreforma política san-
cionada pela presidente Dilma 
Rousseff, três aspectos vão 
ter impacto direto no modo 
que como as campanhas 
serão feitas – a redução do 
tempo da campanha eleitoral 
de 90 para 45 dias, a dimi-
nuição do tempo de televisão 
e rádio, de 45 para 35 dias, e 
o fim do financiamento pelas 
empresas. A junção dessas 
três condições vai resultar em 
guias eleitorais mais baratos 
e menos audaciosos, do pon-
to de vista técnico – lembre-
mos que o guia de televisão é 
um instrumento extremamente caro, por envolver muitos profissionais especializados – porque, 
em tese, os partidos terão menos dinheiro para gastar na disputa eleitoral. Por outro lado, os pro-
gramas de rádio e televisão, fadados a ter custos bem menores do que em campanhas anteriores, 
têm outro desafio: “vender” em menos tempo as propostas dos candidatos. Na hipótese de a men-
sagem, por exemplo, não ser compreendida ou absorvida pelo eleitorado nos primeiros programas 
do guia, fazer mudanças de rumo ou corrigir estratégias, no que concerne ao marketing eleitoral, 
talvez não seja tarefa executável, face à exigüidade do tempo. Ou logo de início se acerta o tom do 
discurso do candidato, sua postura na propaganda eleitoral, dando-lhe confiabilidade e empatia, 
ou se terá perdido tempo precioso, que vai custar caro mesmo é ao candidato, nas urnas. Os parti-
dos terão de se reinventar esse ano, e parece que já caminham para opções ao guia, notadamente o 
de televisão: migração para as redes sociais, espaço gratuito – em termo de veiculação – mas que 
também exigem profissionais qualificados por parte das agências de publicidade. No marketing 
político, a internet deverá assumir papel protagonista nessas eleições.   

Artigo

Plásticos e Carbonáceos

Das espécies vivas, somos talvez a mais 
curiosa, a mais inventiva, a que mais experi-
menta modelos de organização econômica e 
sociocultural. Tanto que os cientistas querem 
oficializar uma nova era geológica, toda ela 
inaugurada a partir da ação da espécie huma-
na no planeta. O nome tem status e celebrida-
de. O impacto dessa era sobre a vida do plane-
ta, entretanto, nos deixa a pensar sobre o que 
realmente fizemos em nome do progresso e 
desse modelo de desenvolvimento atual.

O termo Antropoceno, foi cunhado na dé-
cada de oitenta do século passado, pelo ecó-
logo americano Eugene Stoermer, para ilus-
trar o impacto das populações humanas no 
ambiente. Um recente estudo publicado pela 
revista Science, demonstra entretanto, que já 
podemos oficializar a era geológica do antro-
poceno, a partir de evidências que já se incor-
poraram à geografia do planeta desde os anos 
50 do século XX, e que poderão ser detecta-
das na terra daqui a milhões de anos, mesmo 
quando já não estivermos aqui.

Ultrapassamos o Holoceno, período geo-
lógico de cerca de 11 mil anos, mas não há 
como nos orgulhar desse feito.  O mais recen-
te modelo civilizatório de desenvolvimento, 
pós-revolução industrial, legou à geografia da 
terra, novos tipos de rochas e minerais, que 
conforme revela o estudo da revista Science,  
refletem uma rápida disseminação global de 
alumínio puro, concreto e plástico.

Mas não é só isso. A queima dos combus-
tíveis fósseis vem espalhando por todo o pla-
neta, esferas de cinza e fuligem, além de no-

vas partículas inorgânicas  e carbonáceas, as 
quais ficarão incorporadas aos sedimentos da 
terra por milhões e milhões de anos.

Inventamos os tecnofósseis. Termo 
cunhado pelos cientistas  para esses mate-
riais que sobreviverão até um futuro distante, 
mesmo que nossa espécie venha a ser extinta.

Nossos rastros vão mais além, nos tri-
lhos da transformação destrutiva dos ecos-
sistemas do planeta. Em poucos séculos, 
estimativas desses estudos preveem a des-
truição de mais de setenta por cento das 
suas espécies vivas. 

Nosso modelo industrial de desenvol-
vimento aquece o planeta, alterando pro-
fundamente os ciclos climáticos, através 
do fenômeno conhecido como efeito estufa. 
Queremos habitar sobretudo nas zonas ur-
banas. Desmatamos, construímos represas 
para nosso abastecimento de água e não 
criamos alternativas para a reposição dos 
recursos naturais, que consumimos com 
uma ganância desmedida. 

A ameaça maior vem do nosso apetite 
bélico, que inaugurou a era atômica, com pelo 
menos duas explosões na Segunda Guerra, e 
com dezenas de testes ao longo da era atual.
Essas terríveis peripécias  depositaram no 
solo do planeta um excesso do carbono 14, 
versão mais pesada do átomo de carbono, cor-
roborando com essa nossa assinatura, a pas-
sagem do holoceno para o antropoceno.

Mudamos o planeta, com um apetite sem 
igual, mas, podemos não gostar da resposta 
que a terra nos dará.

Em poucos séculos, estimativas desses estudos preveem a destruição
de mais de setenta por cento das suas espécies vivas.” 

 Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

EntRE pSB E pSDB

tEm vAntAGEm

mAIS nEOlIBERAl quE OS tuCAnOS
A coluna perguntou ao cientista político Jaldes Meneses, da UFPB, sua opinião sobre um eventual 
Governo Temer, abalizado no documento “Uma ponte para o futuro”: “É tanto desastre como retro-
cesso. Trata-se do mais neoliberal dos programas de governo já escritos no Brasil. Jamais um pre-
sidente da República seria eleito com base em um programa que propõe Orçamento Zero a cada ano 
e reforma trabalhista. Para se ter uma ideia, até FHC, em entrevista ao Valor Econômico, considerou 
o programa de Temer ‘excessivamente liberal’”. 
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As proibições relacionadas ao guia eleitoral 
na televisão beneficiaram mais as legendas 
menores que os grandes partidos. Em tese, o 
processo ficará mais igualitário. Na propaganda 
desse ano, são vedados os chamados efeitos 
especiais, computação gráfica, trucagens ou 
desenhos animados.    
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Governo discute parcerias com 
prefeitos de municípios da PB

O governador Ricardo 
Coutinho se reuniu, na tarde de 
ontem, com os prefeitos Dedé 
Romão, de Pedras de Fogo, e 
Paulo Dália Teixeira, de Juri-
piranga. Durante a reunião, os 
prefeitos apresentaram algu-
mas demandas relevantes das 
respectivas cidades visando 
parcerias com o Governo do 
Estado. O chefe de Gabinete do 
Governador, Fábio Maia, tam-
bém participou do encontro.

Na ocasião, o governador 
destacou que é sempre bom 
dialogar com os prefeitos em 
busca de melhorias para a po-
pulação das cidades paraiba-
nas. Ele ainda afirmou que vai 
acompanhar de perto a reso-
lução das demandas expostas 
pelos prefeitos de Juripiranga e 
Pedras de Fogo.

O prefeito Dedé Romão 
destacou que momentos 
como este são de fundamen-
tal importância para o bom 
seguimento da gestão. Ele 
falou sobre alguns pleitos de 
destaque para a cidade, como 
a pavimentação da rodovia 
PB-030. “Temos o sonho de 
ver essa estrada pronta para 
beneficiar a população rural 
de Pedras de Fogo. Aproxima-
damente 14 mil pessoas serão 
beneficiadas, além da popu-
lação das cidades vizinhas. A 
estrada vai facilitar também a 
distribuição da produção dos 
agricultores da área”, enfati-
zou. O prefeito de Pedras de 
Fogo também pediu a cons-
trução de uma escola estadual 
para os estudantes da cidade.

Já o prefeito de Juripiran-
ga, Paulo Dália Teixeira, disse 
que veio em busca de novas 
parcerias para avançar na in-
fraestrutura do município. “É 
através da união com o Go-
verno do Estado e com o Go-
verno Federal que buscamos 
desenvolver e suprir algumas 
demandas de Juripiranga. Ri-
cardo Coutinho tem sido um 
grande parceiro nosso. Hoje 
focamos a reforma do Mercado 
Público, que vai permitir uma 
melhoria nas condições de 
trabalho e de saúde alimentar 
para a população”, destacou.

Gestores de Pedras de Fogo 
e Juripiranga estiveram com 
Ricardo Coutinho, na Granja

O prefeito Dedé Romão, de Pedras de Fogo, e Paulo Dália Teixeira, de Juripiranga, levaram os pleitos das suas cidades ao governador Ricardo Coutinho

O Bloco Portadores da Folia, 
da Fundação Centro Integrado 
de Apoio ao Portador de Defi-
ciência (Funad), vai desfilar este 
ano no dia 2 de fevereiro. Inte-
grante do Projeto Folia de Rua 
desde 1994, o bloco reúne usuá-
rios, familiares, funcionários 
da fundação, pessoas de várias 
entidades que trabalham com 
pessoas com deficiência e arras-
ta também paraibanos e turistas 
que ficam ao longo do percurso, 
sendo considerado um dos mais 
animados da prévia carnavales-
ca da capital. 

A concentração será a partir 
das 14h, na Avenida Cabo Bran-

co, no trecho do final da Aveni-
da Beira Rio, de onde sairá até 
o Largo da Gameleira, na Praia 
de Tambaú. A estimativa é que 
mais de três mil pessoas façam 
o percurso, acompanhadas por 
uma banda de frevo.

O tema do bloco para este 
ano será definido no próxi-
mo dia 19, durante reunião 
na Funad, com representantes 
de entidades que trabalham 
com pessoas com deficiência. 
A escolha do Rei e Rainha da 
Funad que disputarão o título 
com as demais instituições será 
dia 26 deste mês, no Auditório 
Jimmy, e dia 29, será a gran-

de prévia, no pátio da Funad. 
Na ocasião, será escolhido o 
casal real do Bloco Portado-
res da Folia, que vai coman-
dar a animação pela avenida. 
A festa será animada por uma 
orquestra de frevo e promete 
esquentar os foliões, num con-
vite para o dia 2 de fevereiro.

A organização do Bloco Por-
tadores da Folia é de responsa-
bilidade do Núcleo de Vivência 
e Artes e Núcleo de Educação 
Física e Desporto da Funad, mas 
todos os servidores estarão en-
volvidos. Por todo o trajeto, a 
Funad conta com a parceria do 
Corpo de Bombeiros, Polícia 

Militar, Semob, Sedurb, Samu, 
Detran e outras instituições que 
darão suporte ao bloco. 

“Este é o primeiro evento 
do calendário anual da Funad 
e é muito importante, porque 
agrega usuários, famílias, ser-
vidores e quem mais chegar. E 
mostra que a pessoa com defi-
ciência pode e deve participar 
não apenas do carnaval, mas de 
todas as manifestações artísticas 
e culturais, vencendo os próprios 
limites, superando dificuldades, 
com uma alegria contagiante, 
linda de ver e acompanhar”, dis-
se a presidente da Funad, Simo-
ne Jordão.

Bloco desfila no dia 2 de fevereiro na orla
Portadores da Folia

Foto: José Marques

Bowie: além da música, teatro e cinema
  essas coisas Carlos aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

2014, “David Bowie is happening now”.
 Faço a sugestão de que a Academia Parai-
bana de Cinema ou uma outra instituição cultural 
faça, até o final do ano, um Festival David Bowie 
em João Pessoa. Não é difícil. Basta querer.
 Aproveito para lamentar opiniões divididas 
entre os músicos paraibanos Alex Madureira e Pedro 
Osmar, publicadas ontem neste jornal, como a de que 
“na verdade Bowie nunca foi um grande músico e por 
isso era um péssimo vendedor de discos”...

nnnnnnnnnnnn

 Termino com algumas considerações 
sobre “Furyo - Em nome da honra”, realizado em 
1983 por Nagisa Oshima (o mesmo diretor de “Im-
pério dos sentidos”).
 Na história, Oshima mostra um soldado 
inglês (Bowie) e um comandante de um campo de 
concentração japonês (Ryuichi Sakamoto) na ilha 
de Java, em 1942, para ilustrar as diferenças cultu-
rais entre o Oriente o Ocidente. Para o oriental, a 
captura é uma desonra e um homem digno deveria 
se matar antes de se deixar capturar. Portanto, 
prisioneiros eram tratados como escória. Por outro
lado, o homem ocidental acredita que a vida vale 
qualquer sacrifício e para se manter vivo ele vai até 
rastejar se preciso for. Tanto Bowie como Sakamo-
to estão maravilhosos em suas atuações.
 Na época da exibição no Tambaú, fiquei 
tão entusiasmado que vi o filme três vezes e te-
lefonava a semana inteira para amigos, indican-
do “Furyo”. 
 Ainda continua como um dos melhores fil-
mes internacionais típicos da década de 1980, por 
sua temática e pela procura de alternativas pouco 
usadas na linha narrativa.

          O cartaz ao 
lado é de “Fome 
de viver”, um dos 
dezenove filmes em 
que o compositor e 
cantor David Bowie 
atuou como ator, na 
maior parte deles 
protagonista, como 
nesse, em que estava 
ao lado de Catherine 
Deneuve e Susan Sa-
randon, com direção 
de Tony Scott.
          Em todos, David 

Bowie esteve muito bem como intérpre-
te, como no caso de “Furyo - Em nome da 
honra”, ao lado do também músico Ryuichi 
Sakamoto, sob a direção do genial Nagisa 
Oshima. Vi “Furyo” quando o cinema do 
Hotel Tambaú ainda funcionava, geralmente 
lançando ótimos filmes.
 (Lembro que David Bowie fez o pa-
pel de Pôncio Pilatos em “A última tentação 
de Cristo” e de Andy Warhol em “Basquiat - 
Traços de uma vida”).
 Acho oportuno transcrever uma 
opinião do biógrafo David Buckley sobre a 
carreira de Bowie como ator:
 “A essência da contribuição de 
Bowie à música popular se deve por sua 
notável capacidade de analisar e selecionar 
as ideias que estão de fora do ‘mainstream’ 
- da arte, literatura, teatro e cinema - e 

trazê-los para dentro, de modo que o pop 
é constantemente alterado. (...) Só uma 
pessoa levou o ‘glam rock’ a novas alturas 
rarefeitas e inventou personagens no pop, 
casando teatro e música popular num todo 
poderoso. A carreira de Bowie tem sido 
marcada por vários papéis em produções 
de cinema e teatro, o que valeu prestígio 
e independência como ator e elogios por 
suas atuações”.
 Vale destacar que a carreira de 
David Bowie como ator começou antes 
de seu avanço 
comercial na 
música. Foi 
estudante de 
teatro (“avant-
garde” e mími-
ca), a partir de 
1967. Nove anos 
depois (1976), 
ganhou elogios 
por seu primei-
ro papel num 
grande filme, 
retratando um 
alienígena de 
um planeta mo-
ribundo, em “O 
homem que caiu 
na Terra”.
 Poucos 
sabem que ele 
ele trabalhou na 

Broadway durante dois anos, como coad-
juvante e, enfim, no papel principal de “O 
homem elefante”, produção teatral com a 
qual a imprensa de Nova York destacou sua 
atuação expressiva.
 David Bowie foi ator em vários 
filmes mundialmente conhecidos, como “Eu, 
Christiane F., 13 anos, drogada e prostituí-
da”, “Labirinto - A magia do tempo”, “Twin 
Peaks”, “Zoolander” e “O grande truque”. O 
último em ficção, “The love we make”, foi em 
2011. Como documentário, foi realizado, em 

David Bowie como protagonista do filme “Furyo -  Em nome da honra”
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Ministério da Saúde confirma 569 
casos suspeitos de microcefalia na PB

A Paraíba possui 569 ca-
sos suspeitos de microcefalia, 
ocupando segundo lugar no 
Brasil, 10 óbitos suspeitos de 
ocorrência em virtude da doen-
ça e 104 municípios com casos 
suspeitos. Isto de acordo com o 
novo informe epidemiológico 
divulgado ontem pelo Ministé-
rio da Saúde indicando 3.530 
casos suspeitos de microcefalia 
relacionada ao vírus zika. Os 
casos suspeitos da doença em 
recém-nascidos são computa-
dos desde o início das investi-
gações (em 22 de outubro de 
2015) até o último dia 9 deste 
mês, em 2016, e ocorreram em 
724 municípios de 21 unidades 
da federação. Também estão 
em investigação 46 óbitos de 
bebês com microcefalia possi-
velmente relacionados ao vírus 
zika, todos no Nordeste.

O Estado de Pernambuco, 
o primeiro a identificar aumen-
to de microcefalia, continua 
com o maior número de casos 
suspeitos (1.236), o que repre-
senta 35% do total em todo o 
País. Em seguida, estão os es-
tados da Paraíba (569), Bahia 
(450), Ceará (192), Rio Grande 
do Norte (181), Sergipe (155), 
Alagoas (149), Mato Grosso 
(129) e Rio de Janeiro (122).

O boletim também traz os 
resultados da investigação la-
boratorial de 4 casos de óbitos, 
ocorridos no Rio Grande do 
Norte, com malformação con-
gênita, que tiveram a relação 
com o vírus zika confirmados. 
Esses casos estavam sendo in-
vestigados pelo Centro de Con-
trole e Prevenção de Doenças 
dos Estados Unidos (CDC), que 
enviou os resultados ao MS.

Dois desses casos são 

abortamentos e 2 recém-nasci-
dos a termo (37 a 42 semanas 
de gestação) que faleceram nas 
primeiras 24 horas de vida. As 
amostras foram positivas no 
teste laboratorial de PCR para 
vírus zika. Além disso, as amos-
tras de tecido de ambos os re-
cém-nascidos foram positivas 
no teste de imunohistoquímica, 
realizada pelo CDC.

Segundo as investigações 
clínico-epidemiológica realiza-
das anteriormente pela Univer-
sidade federal do Rio Grande 
do Norte, todas as 4 gestantes 
apresentaram febre e exan-
temas na gestação. Esses re-
sultados somam-se às demais 
evidências obtidas em 2015 e 
reforçam a hipótese de relação 
entre a infecção pelo vírus zika 
e a ocorrência de microcefalia 
e outras malformações congê-
nitas. No entanto, o ministério 
reforça a necessidade de pros-
seguimento das investigações 
e pesquisas da alteração do nú-
mero de microcefalia e outras 
malformações em decorrência 
de processos infecciosos.

Vírus zika
Atualmente, a circulação 

do zika é confirmada por meio 
de teste PCR, com a tecnologia 
de biologia molecular. A partir 
da confirmação em uma deter-
minada localidade, os outros 
diagnósticos são feitos clinica-
mente, por avaliação médica 
dos sintomas.

Até o momento, estão 
com circulação autóctone 
do vírus zika 20 unidades da 
federação. São eles: Distrito 
federal, Mato Grosso do Sul, 
Roraima, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Mato Grosso, To-
cantins, Maranhão, Piauí, Cea-
rá, Rio Grande do Norte, Pa-
raíba, Pernambuco, Alagoas, 
Bahia, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro, São Paulo e Paraná.

Informe divulgado ontem 
indica 3.530 suspeitas 
de microcefalia no país

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), por meio da 3ª  
Gerência Regional de Saúde 
(GRS), intensificou, em Campi-
na Grande, a ação de combate 
ao Aedes aegypti. Ontem, em 
parceria com o Exército, foram 
realizadas visitas domiciliares, 
para detectar e exterminar 
criadouros e focos do mos-
quito transmissor da dengue, 
chikungunya e zika vírus. A 
mesma ação vem ocorrendo, de 
forma simultânea, desde o dia 
5 deste mês, em João Pessoa, 
Cabedelo, Santa Rita e Bayeux, 
com o apoio do Corpo de Bom-
beiros em Alhandra e no Conde.

A meta estabelecida pelo 
Ministério da Saúde é que, até 
o próximo dia 31, sejam visita-
dos todos os domicílios urba-
nos do Estado. De acordo com 
os dados do Plano Nacional de 
Enfrentamento à Microcefalia, 

na Paraíba, dos 829 mil e 761 
imóveis, já foram trabalhados 
74 mil e 931, o que signifi-
ca 9,03% do total, ficando à 
frente dos estados de Goiás 
(3,36%); Distrito federal 
(3,05%); Rio Grande do Norte 
(2,81%) e Bahia (0,07%).

Para a gerente-executiva 
de Vigilância em Saúde, da 
SES, Renata Nóbrega, a avalia-
ção dos números divulgados 
é positiva, embora reconhe-
ça que há um grande desafio 
pela frente para alcançar a 
meta. “Apesar de precisarmos 
de mais empenho dos muni-
cípios para alimentação diária 
dos sistemas, já conseguimos 
mobilização dos secretários 
municipais de saúde para ini-
ciar o trabalho o quanto antes. 
O nosso desafio é enorme, mas, 
com a parceria das Secretarias 
Estadual e Municipais, Defesa 

Civil, Exército, Bombeiros, Polí-
cia Militar e apoiadores do Mi-
nistério da Saúde, a expectativa 
é que chegaremos lá”, disse. 

Em Campina Grande, são 
60 voluntários do Exército no 
enfrentamento ao Aedes. Junto 
com os Agentes Comunitários 
de Endemias os trabalhos fo-
ram iniciados ontem nas Mal-
vinas, bairro mais populoso da 
cidade. Já os outros 41 municí-
pios da região estão recebendo 
o apoio do Corpo de Bombeiros.  

Na Grande João Pessoa, a 
atuação do Exército nesta se-
mana em Bayeux acontece nos 
bairros Imaculada e São Lou-
renço; em Santa Rita, no Con-
junto Tibiri II; na capital, no 
Bessa e em Cabedelo, em Inter-
mares. Já os homens do Corpo 
de Bombeiros permanecerão 
nos municípios do Conde, ama-
nhã e em Alhandra, no dia 15.

Ações intensificadas em CG

Kodak fecha suas 
lojas no Brasil

Após fechar suas fábricas e 
reduzir drasticamente seu raio de 
atuação no mercado brasileiro, a 
Kodak vai se desfazer do que ainda 
lhe restou de ativos físicos no país. 
Os norte-americanos colocaram à 
venda seu condomínio empresarial 
de São José dos Campos (Sp). A 
área, de aproximadamente 800 mil 
metros quadrados, abrigou o maior 
complexo industrial da Kodak na 
América Latina, com 24 fábricas, 
que foram loteadas entre diversos 
inquilinos. No local, ainda funciona 
a sede da filial brasileira. As nego-
ciações para a venda da proprie-
dade têm sido conduzidas direta-
mente pelo presidente da Kodak no 
Brasil, Gilberto Farias.

Aumento em 2015 na
apreensão de armas

A intensificação do comba-
te ao comércio ilegal de armas de 
fogo na região de Boqueirão e as 
ações para reduzir os indicadores 
criminais levaram a um aumento no 
número de armas apreendidas no 
ano de 2015 em comparação com o 
ano anterior, registrando um cresci-
mento de 168,54%. 

De acordo levantamento 
da seção de planejamento da 3ª 
Companhia Independente, respon-
sável pela segurança na região 
de Boqueirão,  foram apreendidas 
239 armas de fogo no ano passa-
do contra 89 em 2014. As armas 
retiradas de circulação pela pM no 
ano de 2015 na região foram 210 
espingardas, 24 revólveres e 5 
pistolas, muitas delas em oficinas 
clandestinas de material bélico.

Cumprimento de 
mandado de prisão

A polícia Militar, por meio 
do 4º Batalhão, prendeu, ontem, 
Raianderson dos Santos Oliveira, 22 
anos, contra o qual existia um man-
dado de prisão pelo crime de roubo. 
A prisão aconteceu no bairro das 
Nações, no município de Guarabira.

De acordo com os policiais 
militares que efetuaram  a prisão, 
enquanto realizavam rondas de 
rotina, eles observaram a atitude 
suspeita do foragido e fizeram uma 
abordagem. Ao identificar o sus-
peito, constataram a existência do 
mandado de prisão.

O suspeito foi conduzido à 
delegacia responsável pela área 
e permanecerá à disposição da 
Justiça.

Preso suspeito de 
roubo e homicídio

O Grupo Tático Especial (GTE) da 
12ª Delegacia Seccional, que tem sede 
em Esperança, prendeu, Werberton 
Costa Gonçalves, 25, numa ação que 
contou com o apoio da polícia Militar. Ele 
é suspeito de integrar um grupo crimi-
noso chefiado por um homem conhe-
cido por ‘Tana’ ou ‘Bacurim’. O bando é 
investigado por realizar vários assaltos 
e homicídios na região. De acordo com o 
delegado titular da seccional, Henry Fá-
bio, o suspeito foi preso após uma troca 
de tiros na zona Rural entre os municí-
pios de Esperança, Alagoa Nova e Remí-
gio. “Recebemos a informação de que a 
quadrilha de criminosos, aproximada-
mente 5 homens armados, estaria es-
condida em uma casa nessa área rural 
e quando os policiais chegaram ao local 
foram recebidos com disparos de arma 
de fogo e, após o tiroteio, conseguiram 
cercar o imóvel e prender Werberton. 
Os outros conseguiram fugir, inclusive 
o ‘Bacurim’”, disse o delegado.

O Exército ajuda nas visitas domiciliares para detectar e exterminar criadouros e focos do Aedes aegypti

Alunos de univer-
sidades públicas que 
possuem renda fa-
miliar superior a 30 
salários mínimos, o 
equivalente a R$ 26,4 
mil, poderão passar a 
pagar as instituições 
públicas de Ensino Su-
perior. O projeto, rea-
presentado no final 
de 2015 e de autoria do 
senador Marcelo Crivella 
(PRB-RJ), aguarda vota-
ção final das comissões 
de Constituição, Justi-
ça e Cidadania (CCJ) e 
de Educação, Cultura e 
Esporte (CE).

Segundo a propos-
ta, o cálculo da anui-
dade será baseado no 
custo dos estudantes 
matriculados no mesmo 
curso em universidades 
privadas. De acordo 
com Crivella, o número 
de alunos em boas con-
dições financeiras no 
ensino público passou 
de 20%, em 2004, para 
36,4% em 2014.

“A despeito dos 
esforços para reverter 
essa contraversão da ló-
gica inicial, a realidade 

mostra que isso foi in-
suficiente. A proporção 
de estudantes perten-
centes ao quinto mais 
pobre da população, 
com renda per capita 
média de R$ 192, era 
1,2% em 2004 e che-
gou a 7,6% dos alunos 
de faculdades públicas 
em 2014”, observou o 
senador. 

O projeto, no en-
tanto, foi apresentado 
pelo parlamentar há 
dez anos e rejeitado 
pela CE, devido a pro-
posta de reforma uni-
versitária que já trami-
tava no Congresso.

Estudantes podem 
começar a pagar

ensino PÚBliCo

Medida deve 
atingir quem 
tem renda 
familiar superior 
a 30 salários 
mínimos, 
R$ 26,4 mil

Crianças têm 
programação 
especial e 
gratuita na Bica

O Parque Zoobotânico Ar-
ruda Câmara (Bica), vinculado 
à Secretaria de Meio Ambien-
te (Semam), iniciou ontem a 
programação de férias esco-
lares, que acontecerá de terça 
a sábado durante todo mês 
de janeiro. As atividades, que 
são gratuitas e voltadas para 
crianças de todas as idades, 
são organizadas pelo setor de 
educação ambiental.

Na programação, cons-
tam jogos educativos, oficinas 
e trilhas e, para participar, 
não é necessário fazer agen-
damento. Basta procurar os 
educadores ambientais com 
um pouco de antecedência do 
horário marcado para o início 
das atividades.

Ana Valéria, coordenado-
ra do setor de educação am-
biental, explica que qualquer 
visitante do parque poderá 
participar das trilhas, oficinas 
e jogos, sem restrição de faixa 
etária. “Estaremos próximos 
à fonte da Bica, devidamente 
identificados. É só nos procu-
rar e tudo acontecerá em área 
aberta. Além disso, após as tri-
lhas, acontecerão as interações 
com os animais” informou.

O diretor do Parque Zoo-
botânico Arruda Câmara, Jair 
Azevedo, ressaltou a importân-
cia da Bica em promover diver-
são para o público visitante.

A divulgação recente de 
trechos do depoimento, em de-
lação premiada, do ex-diretor 
da Petrobras e da BR Distribui-
dora Nestor Cerveró, no qual 
cita pagamentos de propina 
e distribuição de cargos das 
estatais a partidos e políticos, 
provocou a divulgação de di-
versas notas públicas ontem. O 
presidente do Senado federal, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
negou que tenha participado 
das reuniões mencionadas por 
Cerveró e disse que já prestou as 
“informações requeridas”, mas 
que está à disposição para “quais-
quer novos esclarecimentos”.

O depoimento de Cerveró 
é o primeiro que cita que Re-
nan participou, pessoalmente, 
de reuniões para tratar do re-
passe de propinas da Petro-
bras. Segundo o delator, foram 
duas reuniões, uma em 2009, 
no Hotel Copacabana Palace, 
no Rio de Janeiro, e outra em 
2012, no gabinete do senador. 
Nesta última, segundo o de-
lator, Renan reclamou da sus-
pensão do repasse de propinas 
e foi comunicado, por Cerveró, 
de que não estava mais arreca-
dando dinheiro, depois de ter 
saído da diretoria da Petrobras 
e passado para a diretoria da 
BR Distribuidora. Neste mo-

mento, segundo divulgado pela 
imprensa, Renan teria anun-
ciado que não ofereceria mais 
apoio político a ele. O presiden-
te do Senado nega tudo.

O depoimento de Cerveró 
também cita o ex-presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da 
Silva. Segundo o delator, Lula 
era-lhe grato por ter ajudado 
a quitar empréstimo do PT de 
R$ 12 milhões e, por isso, o co-
locou no cargo de diretor finan-
ceiro da BR Distribuidora, em 
2008. Cerveró teria interme-
diado para que o Grupo Shahin 
fechasse um contrato de R$ 1,6 
bilhão com a Petrobras, na épo-
ca em que era diretor da esta-
tal. O empréstimo do PT havia 
sido contratado pelo pecuarista 
José Carlos Bumlai com o Ban-
co Shahin. Por nota, o Instituto 
Lula disse que o ex-presidente 
já prestou todos os esclareci-
mentos à Pf referentes ao as-
sunto. Ouvido na condição de 
informante – “já que não é in-
vestigado e sequer foi arrolado 
como testemunha na chamada 
Operação Lava Jato” – Lula afir-
mou que Cerveró foi nomeado 
diretor da Petrobras e da BR 
Distribuidora por indicação de 
partido da base aliada, segundo 
a nota. O instituto negou, ainda, 
que Lula tenha tido qualquer 
relação pessoal com Cerveró, 
bem como qualquer sentimen-
to de gratidão por ele.

Políticos e partidos 
repercutem delação

de Cerveró

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

FoTo: Ricardo puppe
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Interação artística
Quarta Capa: Dida Vieira interpreta canções de Paulo Ró e Lau Siqueira

Sou apaixonado por poe-
sia, então quando as vejo 
sinto que estou olhando 
para músicas”, comen-
tou o compositor Paulo 
Ró, que apresenta ao 
público hoje o seu mais 
novo trabalho intitulado 

“Quarta Capa”. O evento, que terá uma tarde 
de autógrafos na Parahybólica Cultura, às 
16h, e show no Café da Usina - Usina Cultu-
ral Energisa, às 20h, conta mais uma aventu-
ra do compositor Paulo Ró com parceria do 
poeta Lau Siqueira e a cantora Dida Vieira.

A apresentação irá passear pelos 
caminhos incertos da poesia, a partir dos 
versos de Lau Siqueira. A novidade da vez é 
que neste disco a voz predominante é a da 
cantora paraibana Dida Vieira, artista conhe-
cida e reconhecida nos meios culturais da 
Paraíba, mas que até o momento não havia 
lançado um disco solo.

Segundo o compositor Paulo Ró, a apre-
sentação está causando muita animação 
entre os seus participantes devido à parce-
ria. “Além de se trabalhar com três públicos 
diferentes, vamos apresentar o nosso traba-
lho para novos nichos”, completou o compo-
sitor. Entretanto, para a cantora Dida Vieira, 
a apresentação está lhe deixando ansiosa, 
não pelo fato de que as pessoas possam não 
gostar, e sim por ser algo nada convencional, 
ou seja, uma nova proposta a se abordar 
com público paraibano.  

As composições de Paulo Ró com Lau 
Siqueira foram feitas em apenas dois dias 
no ano de 2007. Na verdade, toda a obra 

de Paulo Ró dialoga com a poesia. Seja no 
grupo Etnia, no Jaguaribe Carne em discos 
como “Olhos de Prôa” e “Jardim dos Ani-
mais”. Ao todo ele lançou 8 discos em sua 
carreira. A maioria em parceria com poetas, 
mas todos com uma pegada experimental 
muito forte. Um traçado não linear que vai 
da cultura popular aos grandes mestres da 
música do mundo.

“Esse trabalho celebra a amizade que 
tenho há mais de 30 anos com Paulo Ró, e 
claro, vejo tudo isso como um grande prê-
mio, pois é um trabalho inovador que trás 
ao público paraibano uma nova proposta 
de apresentação e mescla de trabalhos. Pra 
ser sincero ainda estou descobrindo o disco, 
porque ele é muito diferente e isso nos 
provoca um grande prazer”, revelou o poeta 
Lau Siqueira. 

Batizado de “Quarta Capa”, o disco 
é uma parceria coletiva. O trabalho foi 
crescendo e ficando mais abrangente. Seu 
desenvolvimento se deu a partir do encon-
tro entre os músicos Uaná Barreto e Rudá 
Barreto, aos quais se juntou Rainere Travas-
sos e o produtor Marcelo Macedo. A eles foi 
incluso no pacote a cantora Dida Viera cujo 
instrumento delicado e afinado da sua voz 
busca a condução dos versos do poeta. Este 
trabalho disputa espaço entre a música, a 
poesia, a amizade, as relações humanas e a 
tradução da luta de artistas pela arte e pela 
vida nestes tempos movidos pelo caos e 
pelo silêncio.

Para Dida Viera, poder fazer parte dessa 
nova empreitada foi surpreendente, na qual 
ela se identificou, pois é algo que sempre 
abraçado por ela. “Nesse disco composto 
por Paulo Ró existe uma sensibilidade em 
musicalizar as poesias. Então todas as melo-

dias colocadas nas composições foram feitas 
com muito apreço e carinho”, complemen-
tou a cantora Dida Vieira. 

Sobre os artistas: Nascida em Itabaiana, 
irmã do músico e compositor paraibano 
Adeildo Vieira, Dida Vieira, deu seu primei-
ro passo musical no Ateliê Casa Velha, no 
bairro de Jaguaribe e participou de vários 
festivais musicais (UFPB, SESC,IFPB), com 
canções de Adeildo Vieira, Milton Dornellas, 
Chico Lino e Paulo Ró. Dida também já 
registrou sua voz em trabalhos musicais de 
compositores como Pádua Belmont, Byaya, 
Paulo Ró, além de Milton Dornellas (vinil), 
Adeildo Vieira (CD’s e DVD) e Musiclube da 
Paraíba. Também fez parte dos corais Voz 
Ativa e Gazzi de Sá, em João Pessoa. 

Entrando em outro vertente musical, o 
instrumentalista, músico e ativista paraiba-
no, Paulo Roberto teve seu primeiro contato 
com a música ainda na infância, ouvindo 
desde música clássica em casa, até a popular 
dos grupos folclóricos que ouvia nas ruas de 
Jaguaribe, bairro onde morava.

Sua história percorre entrelaçada ao 
grupo “Jaguaribe Carne de Estudos”, cria-
do nos anos 70 e 80, junto ao seu irmão 
Pedro Osmar. O grupo foi uma verdadeira 
escola para diversos outros artistas da cena 
contemporânea, como Totonho, Escurinho, 
Chico César, Adeildo Vieira, entre tantos 
outros, marcando assim a história da música 
paraibana. Assumindo a Guerrilha Cultural 
como uma perspectiva de ação direta nos 
bairros da cidade, o grupo trabalhou em 
conjunto com ONGs, partidos de esquerda, 
pastorais da igreja e grupos anarcopunks. 

Por fim, temos o poeta Lau Siqueira, 
nascido em Jaguarão-RS. Lau escreve 
poemas desde a adolescência. Depois de 

Lucas Silva
Especial para A União

Dida Viera (E) interpreta composições de Paulo Ró (C) produzidas em parceria com o poeta Lau Siqueira (D) em álbum aguardado pelos amantes da música e da poesia

n Evento: Lançamento do CD “Quarta Capa” do compositor 
Paulo Ró e participação de Dida Vieira e Lau Siqueira. Tarde 
de Autógrafos na Parahybólica Cultural, às 16h e Show no 
n Café da Usina - Usina Cultural Energisa, às 20h.
n Data: Quarta-feira (13)
n Local: Parahybólica Cultural - Av. Abdias Gomes de Almei-
da, 800, Tambauzinho, Fundação Espaço Cultural, BOX 09
n Café da Usina Cultural Energisa - Av. Juarez Távora, 
243, Centro.
n Ingressos: R$ 10,00. O CD custará R$ 20,00.

Programação

ler “Os Sonhos de José”, de Sérgio Antô-
nio Raupp, passou a imitar o protagonis-
ta que, coincidentemente, escrevia tudo 
que sentia. Na década de 70, começou 
a publicar seus poemas na coluna Do 
Brik-à-brak da vida, do Jornal Correio 
do Povo, de Porto Alegre. Publicou seu 
primeiro livro em 1993: “O Comício das 
Veias”, com o selo da Editora Idéia. 

Seus poemas encontram-se ainda em 
diversos sites, suplementos, revistas, etc. 
Também em antologias como “Na Virada 
do Século - Poesia de Invenção no Brasil” 
(Editora Landy, 2002), antologia organi-
zada pelos poetas Frederico Barbosa e 
Cláudio Daniel; Moradas de Orfeu, antolo-
gia de poetas do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná, organizada por Marco 
Vasquez, (Editora Letras Contemporâne-
as, 2011); Coletânea de Poesia Gaúcha 
Contemporânea, organizada por Dilan 
Camargo (Edição da AssemblEia Legislati-
va do RS, 2013); Poemas que Escolhi para 
Crianças, antologia de Ruth Rocha (Edito-
ra Salamandra, 2013); Bicho de SieteCa-
bezas - seleción de la poesia brasileñacon-
temporánea, Editora Detodoslosmares, 
2014, Córdoba, Argentina.
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Porque é domingo

Todos os dias a gente mede 
com uma profunda curiosidade 
os efeitos da Política brasileira. 
As desilusões cresceram mais 
depressa que os seus resultados 
propriamente ditos. Andamos 
cansados disto. Tão cansados 
meu Deus, que temos até sau-
dade do princípio, daquelas 
vetustas eras liberais, em que 
tínhamos Constituição, com 
separação de poderes e paci-
fismo assegurado. Tão bom,  o 
Brasil – a gente ia pensando, 
instruída pelos discursos cívicos 
– era o País mais rico do mundo: 
verde das florestas, amarelo do 
ouro e do sol, azul do céu, com 
o cruzeiro feito de propósito 
para nós...  E  a legenda que na 
infância nos deu tanto trabalho 
a entender. Ordem e Progresso. 
E o Hino Nacional, empolado, - 
plácidas, retumbante, fúlgidos, 
penhor, lábaro, clava, garrida...

Depois mais tarde, já asso-
ciavam as lembranças. E apa-
recia o conto, com sua pergun-
tinha engraçada: “ O Sr. , como 
gosta mais da bandeira: com ou 
sem letreiro?”

Brasil. Com s ou com z? 
Ninguém sabe ainda... As cédulas 
da Casa da Moeda rezam de um 
modo, os papéis oficiais de dois, a 
Academia quer que seja assim, as 
escolas ensinam diferente...

Mas Brasil, de qualquer 

Nos ensinamentos de Cristo o perdão é algo sublime. 
Perdoar significa desculpar um erro ou uma ofensa. Na 
Bíblia, a palavra grega traduzida “perdão” quer dizer lite-
ralmente “abrir mão, deixar ir embora”. E na oração que o 
Senhor nos ensinou está “Perdoai-nos os nossos pecados, 
assim como nós mesmos também perdoamos a quem nos 
tem ofendido.” (Lucas 11:4).

No ano de 2015 uma das atitudes que mais me co-
moveu foi o perdão do Papa Francisco ao Padre Cícero de 
Juazeiro. Em mensagem enviada à 
dom Fernando Panico, bispo da 
diocese do Crato, o papa exaltou 
várias virtudes de evangelizador de 
Padre Cícero, fundador de Juazeiro 
do Norte e primeiro prefeito do 
município e com isto deu início ao 
processo de reabilitação do mesmo 
junto à Igreja Católica. 

Para o bispo na homilia por 
ocasião da abertura da Porta San-
ta da Misericórdia na Catedral de 
Nossa Senhora da Penha no Crato, 
o Padre Cícero Romão Batista, o 
nosso Padim Ciço foi perdoado 
pelo Vaticano das punições im-
postas pela igreja Católica entre 
1892 a 1916. 

Segundo a carta, assinada 
pelo cardeal Pietro Parolin, se-
cretário de Estado do Vaticano, “A 
presente mensagem foi redigida 
por expressa vontade de Sua Santidade o Papa Francisco, 
na esperança de que Vossa Excelência Reverendíssima não 
deixará de apresentar à sua Diocese e aos romeiros do Pa-
dre Cícero a autentica interpretação da mesma, procurando 
por todos os meios apoiar e promover a unidade de todos 
na mais autentica comunhão eclesial e na dinâmica de uma 
evangelização que dê sempre e de maneira explicita o lugar 
central a Cristo, principio e meta da História”.

A comunicação da reconciliação da igreja com Padre 
Cícero “é mais que uma reconciliação. É um pedido de per-
dão da igreja pelo o que aconteceu o sacerdote brasileiro”, 
afirmou Armando Rafael, assessor de comunicação de dom 
Fernando Panico.

O processo de reabilitação do Padre Cícero tem a ver 
com o ano de 1889, quando durante uma missa a hóstia mi-
nistrada pelo sacerdote à religiosa Maria de Araújo se trans-
formou em sangue na boca da religiosa. Segundo relatos, tal 
fenômeno se repetiu diversas vezes durante cerca de dois 

anos. Rapidamente espalhou-se a notícia de que acontecera 
um milagre em Juazeiro.

A pedido de Padre Cícero a diocese formou uma 
comissão de padres e profissionais da área da saúde para 
investigar o suposto milagre. A comissão tinha como 
presidente o padre Clycério da Costa e como secretário 
o padre Francisco Ferreira Antero, contava, ainda, com 
a participação dos médicos Marcos Rodrigues Madeira 
e Ildefonso Correia Lima, além do farmacêutico Joaquim 

Secundo Chaves. Em 13 de outu-
bro de 1891, a comissão encerrou 
as pesquisas e chegou à conclusão 
de que não havia explicação natu-
ral para os fatos ocorridos, sendo 
portanto um milagre.

Insatisfeito com o parecer da 
comissão, o bispo Dom Joaquim 
José Vieira nomeou uma nova 
comissão para investigar o caso, 
tendo como presidente o padre 
Alexandrino de Alencar e como 
secretário o padre Manoel Cândi-
do. A segunda comissão concluiu 
que não houve milagre, mas sim 
um embuste. Dom Joaquim se po-
sicionou favorável ao segundo pa-
recer e, com base nele, suspendeu 
as ordens sacerdotais de Padre 
Cícero e determinou que Maria 
de Araújo, que viria a morrer em 
1914, fosse enclausurada.

Em 1898, Padre Cícero foi a Roma, onde se reuniu com 
o Papa Leão XIII e com membros da Congregação do Santo 
Ofício, conseguindo sua absolvição. No entanto, ao retor-
nar a Juazeiro, a decisão do Vaticano foi revista e Padre 
Cícero teria sido excomungado, porém, estudos realizados 
décadas depois pelo bispo Dom Fernando Panico sugerem 
que a excomunhão não chegou a ser aplicada de fato. Daí 
Dom Fernando ter conduzido o processo de reabilitação do 
Padre Cícero junto ao Vaticano e que agora tem o perdão do 
Papa Francisco. 

Em 1973, o Padre Cícero de Juazeiro foi canonizado 
pela Igreja Católica Apostólica Brasileira (diferente da Igreja 
Católica Apostólica Romana). 

Em março de 2001, o Padre Cícero foi escolhido “O 
Cearense do Século” em votação promovida pela TV Verdes 
Mares em parceria com a Rede Globo de televisãoe em  julho 
de 2012, foi eleito um dos “100 maiores brasileiros de todos 
os tempos” em concurso realizado pelo SBTcom a BBC. 

Papa Francisco perdoa Padre Cícero

Sento-me ao 
computador, após a 
leitura dos jornais 
do dia. Busco ins-
piração e informa-
ção para escrever 
minha crônica 
semanal.

Em A União 
leio os meus ar-
ticulistas/cronistas preferidos, informo-me sobre as 
atividades políticas e culturais da semana e começo a 
me programar para a semana que inicia.

Começo por Estevan Dedalus, cujo nome já me 
atraiu há tempos por ser o mesmo do personagem de 
James Joyce (claro que o de Joyce é Stephen Dedalus, 
mas tanto faz a grafia, a associação é inevitável, para 
mim, leitora de “Retrato do artista quando jovem” e de 
“Ulyssses”. Se Joyce foi a Homero, porque não posso ir 
aos escritores da minha terra? 

Daí chego ao amigo Hildeberto Barbosa Filho, 
também admirador de Dedalus, (o paraibano) e descu-
bro que este Dedalus, cujo nome também homenageia 
o mítico arquiteto do Labirinto, que é pai de Ícaro, a 
quem deu vida e asas. Pois não é isso mesmo que os 
pais fazem? (ou, pelo menos, deveriam fazer?): primei-
ro ensinam os filhos a andar e depois dão-lhes asas? 
Confirmando a lenda, o nosso Dedalus é filho do poeta 
Águia Mendes, em cujas asas poéticas, (asas de Águia) 
o filho, com certeza, aprendeu a voar. 

Passo à leitura de André Ricardo Aguiar, que nos 
revela suas idiossincrasias de leitor e bibliófilo. Todos 
temos as nossas. Encerro a leitura do 2° Caderno com 
Guilherme Cabral, que nos fala da exposição de Min-
na Miná, que realiza uma mostra individual na Usina 
Cultural Energisa, no bairro do Cristo Redentor, até 12 
de fevereiro. Confesso que estou curiosa. 

Novamente os livros: MM retira inspiração para 
suas telas da literatura. Nesta sua individual, intitulada 
“À espera no Campo de Centeio”, a jovem artista foca 
não somente o romance do escritor norte-americano J. 
D. Salinger (1919-2010), autor do romance “O apanha-
dor no Campo de Centeio” (publicado em 1951) um 
livro muito amado pelos seus concidadãos americanos 
e por todos que apreciamos a literatura contemporâ-
nea, rebeldes com (e sem) causa que elegeram o per-
sonagem Holden Caulfield como o herói de uma época. 
O romance voltou a ganhar uma trágica notoriedade 
nas últimas décadas do século XX quando o mundo 
ficou sabendo que o assassino de John Lennon, Mark 
Chapman, portava um exemplar do livro de Salinger 
quando cometeu seu ato de loucura em 8 de dezembro 
de 1980. Chapman só queria alcançar a fama matan-
do Lennon, mas logo descobriu que só conseguira se 
tornar um assassino. Além do livro de Salinger a artista 
também inspirou-se em Stephen Chobosky (“As Vanta-
gens de ser Invisível) e “Cartas a um Jovem Poeta”, de 
Rainer Maria Rilke, livro que vem inspirando gerações 
de jovens escritores desde sua publicação, em Paris, 
em fevereiro de 1903. 

De livro em livro, volto a Chico Buarque de Hollan-
da, assunto de uma crônica que publiquei aqui, neste 
mesmo lugar, no dia 30 de dezembro próximo passado.

Sou fã incondicional de Chico Buarque, cujas can-
ções já embalaram meus alentos e desalentos nesses 
últimos 50 anos. Esta semana fui à agência da Caixa 
Econômica onde tenho conta e amigos há mais de 30 
anos. Estava justificadamente apreensiva porque per-
dera meu cartão de débito e na tentativa de bloquear o 
cartão e solicitar um novo, por telefone, não fora muito 
satisfatória. Na minha agência da UFPB fui muito bem 
atendida, como sempre, e saí de lá com um presente: 
uma coleção de contos baseados em músicas de Chico 
Buarque, organizada por Ronaldo Bressane, intitulada 
“Essa história está diferente”, uma publicação que inclui 
os nomes de Mia Couto, Luis Fernando Veríssimo, João 
Gilberto Noll, André Sant’anna, Xico Sá, além de outros 
de igual estatura.  A edição é da Companhia das Letras 
e tem o patrocínio da CEF. É a terceira antologia desta 
natureza que possuo. O primeiro foi “Chico Buarque 
do Brasil”, organizado pelo professor da UFPB, Rinaldo 
de Fernandes, publicado pela Editora Garammond. O 
segundo, também organizado pelo mesmo professor 
Rinaldo de Fernandes, publicado pela Editora Leya, é 
“Chico Buarque: o poeta das mulheres, dos desvalidos 
e dos perseguidos: ensaios sobre a mulher, o pobre e 
a repressão militar nas canções de Chico”. São livros 
preciosos, ainda mais porque Rinaldo ampliou o le-
que dos seus colaboradores, incluindo vários dos seus 
companheiros, professores da UFPB. Acho que já possuo 
um bom acervo de ensaios e obras intertextuais que 
celebram a genialidade de Chico Buarque de Hollanda. 
E espero que venham mais, muito mais livros, filmes, 
canções que se debrucem pela monumental obra deste 
poeta, compositor, cantor, dramaturgo, etc. etc. etc. 

Ao poeta Saulo Mendonça, meu amigo...                        

FOTOS: Reprodução/Internet

modo. Com mosquitos, com chi-
cungunha, com microencefalia, 
com analfabetismo, com política, 
sem impicheament?

Deixemos a política e passe-
mos a assunto mais agradável. 
Resta um amor por nossa pátria, 
tão maltratada por pessoas que 
não a amam. Meu Deus mora nas 
fontes, nos rios, nos mares, nas 
matas. Mora nos bichos grandes 
e nos bichos pequenos. Mora nos 
ventos, nas nuvens , na chuva em 
toda a parte.

Há relatos que entram na me-
mória e nunca mais são esqueci-
das. Certo estava  o Saulo Mendon-
ça (foto), quando escreveu: Café 
Pequeno, Forte Silêncio e recados 
que a-mails.com (micrônicas vir-
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tuais). Aquilo que a memória ama 
fica eterno. Segundo Gil Hollanda, 
poeta, dramaturgo,  diretor, ator, 
cordelista e critíco de de arte, 
escreve na orelha de recados que 
amails. Com (micrônicas virtuais). 
“Ao abordar assuntos variados 
sempre com o seu modo sui 
generis, ele nos conduz a mergu-
lhar num estado de espírito mais 
aguçado diante de fatos do nosso 
quotidiano, seja por meio do hu-
mor sutil, de suas metáforas bem 
construídas, de seu saudossissi-
mo, de suas finas ironias, de suas 
influências e citações literárias, 
filosóficas, musicais...

Quero  agradecer ao Saulo 
Mendonça os livros que me foram 
presenteados,  “o tempo não 
cabia. De manhã já era noite...” 
Assim eu me sentia uma mulher 
crepuscular. Um verso de Rilke 
me conta a verdade sobre a vida: 
“Quem foi que assim nos fascinou 
para que tivéssemos um ar de 
despedida em tudo que fazemos?” 

Restam os amigos. Quando 
tudo foi perdido, os amigos per-
manecem. Lembro-me da antiga 
canção de Carole King Kole “ 
You”vê goe a friend”: “Se você es-
tiver triste, no fundo do abismo,/ 
e precisar de alguém que ajude o 
ajude,/ se tudo estiver dando er-
rado, /Feche os olhos e pense  em 
mim./ Logo estarei ao seu lado/
para iluminar a noite escura .
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Roteiro

Fomento

Bowie fez grandes papéis 
em filmes seminais

Em cartaz

ÁRVORES

     Humor 
Val Fonseca

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

SERVIÇO

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

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Para os que ainda eram crianças em 1986, David 
Bowie talvez seja - sempre - o rei dos Goblins que, em 
Labirinto, de Jim Henson, sequestrava o irmão de Jennifer 
Connelly e a forçava a adentrar no labirinto do título, para 
tentar resgatá-lo. O filme não deixava de ser uma variação 
de Alice no País das Maravilhas, escrita pelo Monty Py-
thon Terry Jones, produzida por George Lucas e dirigida 
pelo pai dos Muppets. Fracasso de público, virou cult, mas 
não é filme que faça a cabeça dos cinéfilos. Se é verdade 
que Bowie foi o camaleão do rock, e deixou sua marca na 
música, na moda, no comportamento e até no cinema, o 
melhor do astro será encontrado em filmes mais autorais, 
ou de outro calibre.

Em seu lendário álbum The Rise and Fall of Ziggy 
Stardust, de 1972, Bowie esculpiu uma persona andrógi-
na que, quase 30 anos depois, serviu de base para o tri-
buto de Todd Haynes ao glam rock. Velvet Goldmine, com 
sua opulência audiovisual e a estrutura à Cidadão Kane, 
fez de Jonathan Rhys-Meyers um astro pop bissexual que 
evolui na tela como se fosse o próprio Bowie, com sua 
máscara de purpurina. Mas se trata de um clone. Bowie 
‘himself’ atravessa filmes transgressores como O Homem 
Que Caiu na Terra, de Nicolas Roeg, de 1976, Furyo - Em 
Nome da Honra, de Nagisa Oshima, de 1983, Fome de 
Amor, de Tony Scott, também de 1983, e Basquiat, de 
Julian Schnabel, de 1996.

Como jornada iniciática - de um alienígena na Terra 
-, O Homem talvez seja uma ficção científica tão visceral 
quanto 2001, o clássico de Stanley Kubrick. Bowie ater-
rissa na Terra em busca de água, adquire poder e até uma 
mulher, mas é perseguido pela culpa de haver deixado 
sua família morrendo de sede num planeta distante. Em 
Furyo, como oficial inglês prisioneiro dos japoneses, des-
perta um desejo proibido no comandante do campo, in-
terpretado por outro ícone da música, Ryuichi Sakamoto. 
Por exigência dramática do papel, Bowie canta - e desafi-
na, o que só um ator de verdade faria, sem prejuízo de sua 
outra persona, como cantor. Em Fome de Viver, Catherine 
Deneuve e ele são vampiros que precisam se alimentar 
do sangue da jovem Susan Sarandon para sobreviver na 
Nova York chic - e contemporânea. Tony, irmão de Ridley 
Scott, antecipou de quantos anos, 30?, o homoerotismo da 
série True Blood. Em Basquiat, cinebiografia do grafiteiro 
que saiu da rua, teve uma ascensão meteórica no merca-
do das artes visuais e morreu de overdose de heroína aos 
28 anos, Bowie rouba a cena de Jeffrey Wright, que faz o 
protagonista, no papel de Andy Warhol. Provavelmente só 
Andy seria mais Warhol que ele.

E não se pode esquecer de Apenas Um Gigolô, de 
David Hemmings, 1979, em que faz um oficial prussiano 
que, após a 1.ª Guerra, tenta várias profissões até des-
cobrir que sua vocação é ser gigolô na decadente Berlim 
pré-nazista. Nunca houve gigolô menos macho, mais am-
bivalente na tela. O filme possui a fama de ser subproduto 
de Cabaret, de Bob Fosse. 

Ficou meio incompreensível depois que a empre-
sa distribuidora cortou 42 minutos (42!) do material 
editado, mas o clima perverso mantém-se graças a Bowie, 
a Sydne Rome (como sua prostituta preferida) e à velha 
Marlene Dietrich, em sua última aparição na tela, cantan-
do o tema Just a Gigolo.

FOTO: Divulgação

Cearte inscreve para cursos de Música,
Audiovisual, Dança, Teatro e Artes Visuais 

Literatura em destaque

 

Espaço Energia oferece programa 
gratuito, divertido e educativo

O Espaço Energia é um museu dinâmico que leva informação e diversão a 
toda família. Em 2015, mais de 22 mil pessoas, entre estudantes, educadores e 
visitantes em geral passaram pelo espaço que fica localizado na Usina Cultural 
Energisa, em João Pessoa. Com vídeos, experiências e reprodução de vários ambien-
tes e épocas o Espaço Energia é uma ótima opção para os pais que querem oferecer 
um programa diferente, divertido e educativo para seus filhos durante as férias.

 Desde 2005, a Energisa usa a interatividade do museu como fio condutor 
para crianças e adolescentes entenderem a importância, dimensão e impacto da 
energia elétrica gerada e consumida diariamente, em todo o mundo. A visita dura 
em torno de uma hora e os visitantes podem acompanhar a história da energia, 
desde a teoria do Big Ben até os dias de hoje.

Diversidade

O Centro Estadual de Arte (Cearte), 
vinculado à Secretaria de Estado da 
Educação (SEE), disponibiliza cursos 
livres nas áreas de Audiovisual, Artes 
Visuais, Dança, Música e Teatro.  São mais 
de 1600 vagas para o período 2016.1. Os 
interessados têm até o dia 26 de fevereiro 
para realizar as inscrições. São 40 cursos 
que se dividem em 142 turmas.

Os cursos são oferecidos de segun-
da a sexta-feira nos três turnos, aten-
dendo crianças, jovens, adultos, apo-
sentados, trabalhadores, estudantes e 
professores da rede pública e privada 
de ensino. “Um dos grandes pilares do 
direito do cidadão é ter acesso ao ensino 
da arte, porque ela ensina a leitura do 
mundo”, explica Laura Moreno, gestora 
do Cearte. Desta forma, segundo Laura, 
o Cearte tem como missão proporcionar 
aos alunos o contato com esse “código 
de leitura do mundo”, a arte.

Cursos
Para este semestre estão sendo 

apresentados, além dos cursos já corri-
queiros, novidades como os cursos de 
escultura, cinema brasileiro, produção 
audiovisual, gravação e edição de áudio 
e condicionamento físico para bailarinos. 

Na área de Dança, os cursos ofere-
cidos são dança clássica infantil e para 
jovens e adultos, moderna, contempo-
rânea, dança do ventre, danças urbanas, 
dança de salão e interações artísticas. 
Nas Artes Visuais, há cursos de cerâ-
mica, máscara em cerâmica, desenho, 
fotografia, fotografia artesanal, pintura, 
desenho de moda e xilogravura. 

Na área teatral, há cursos de tea-
tro performático, contação de histórias, 

processos criativos do ator, encenação e 
jogos teatrais. Na área musical, também 
há grande variedade. Há cursos de canto 
lírico e popular, violão popular e clássi-
co, harmonia e improvisação, contrabai-
xo, guitarra, teclado, piano, introdução 
à bateria, técnica vocal e teoria musical. 
No audiovisual, serão oferecidos os cur-
sos ver e fazer: cinema na escola, cine-
ma brasileiro e produção audiovisual.

Matrícula
Para efetuar a matrícula, os inte-

ressados devem comparecer à sede do 
Cearte portando documento de identifi-
cação com foto, duas fotografias 3X4 e 
comprovante de residência, todos atua-
lizados. Os estudantes do ensino médio 
e fundamental precisam comprovar que 
estão regularmente matriculados. Alu-
nos da rede pública pagam R$ 30,00, 

(taxa única), já os da rede privada de en-
sino devem pagar R$ 80,00 (taxa única) 
para as inscrições.

Está isento da taxa na matrícula 
quem é usuário do Bolsa Família. Além 
disso, servidores do Estado que recebem 
até dois salários mínimos pagarão inscri-
ção de R$ 30,00. Apesar de serem dispo-
nibilizados cursos tanto na sede do Cearte 
quanto nas dependências do Espaço Cul-
tural José Lins do Rego, no bairro de Tam-
bauzinho, em João Pessoa, as matrículas 
serão feitas apenas na sede do Cearte. 

Para saber os horários em que os cur-
sos serão ofertados, o interessado pode 
entrar em contato pelo telefone 3214 
2923. O atendimento ao público para ma-
trícula é de segunda a quinta-feira, das 9h 
às 17h. O Cearte fica na Avenida General 
Osório, 36, Centro de João Pessoa-PB, vi-
zinho à Igreja de São Bento. 

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

Fachada do Centro Estadual de Arte, que abriga uma grande diversidade de expressões 

Luiz Carlos Merten
Jornalista
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Show de Seu Pereira e Coletivo 401 abre hoje o Projeto Cambada
O Projeto Cambada vai, lançado pela Fundação 

Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) vai movimentar o 
Espaço Cultural de hoje até o dia 28 deste mês. A ini-
ciativa consiste na realização de uma série de shows 
onde artistas da terra se apresentam com repertório 
construído exclusivamente com músicas de compositores 
paraibanos. Quem abre a agenda é a banda Seu Pereira 
e Coletivo 401, que se apresenta hoje a partir das 20h, 
no Teatro Paulo Pontes, numa promoção do Governo da 
Paraíba através da Funesc.

Amanhã acontece o show da banda A Troça Har-
mônica e na sexta-feira (15) será o show de Escurinho. 
Na segunda semana, o projeto recebe Wister na quarta-
feira (20) e Trio APX na quinta-feira (21). A última sema-
na traz Totonho na quarta-feira (27) e Adeildo Vieira na 
quinta-feira (28). Apenas o show de hoje será no Teatro 
Paulo Pontes, os demais acontecerão na Sala de Concer-
tos Maestro José Siqueira, sempre a partir das 20h. Os 
ingressos custarão R$ 10 (inteiro) e R$ 5 (estudante). A 
venda de ingressos é feita na bilheteria do local, come-
çando com uma hora de antecedência.

Com a ação, a Funesc pretende oferecer um pano-
rama da produção local à população, ampliando dessa 
forma o acesso às mais variadas vertentes da música, 
onde cada artista apresenta, além de seu repertório au-
toral, músicas de conterrâneos. “Pretendo cantar poucas 

músicas minhas. Vou cantar mesmo canções de alguns 
companheiros que pincei na nossa cena musical e que se 
encaixa um pouco com minha forma de tocar e cantar”, 
explicou o músico Adeildo Vieira.

Seu Pereira e Coletivo 401
O grupo Seu Pereira e Coletivo 401 faz parte da 

nova safra de artistas paraibanos. A banda apresenta 
um trabalho pautado na originalidade de suas canções 
autorais com uma força poética marcante, ritmo híbrido e 
letras que retratam o cotidiano da cidade. O coletivo 401 
- coletivo metafórico - que carrega influências e ideias, 
faz referência ao coletivo 401 físico, que cruza a capital 
paraibana, saindo do bairro do Altiplano, passando pelo 
bairro da Torre, até chegar ao centro da cidade, carregan-
do personagens reais, personagens como o próprio Seu 
Pereira. Passageiros que moem suas alegrias, angústias, 
sonhos e dúvidas, sempre com os olhos atentos na pró-
xima parada. O som da banda carrega balanço e swing. É 
baião nervoso, é samba-rock nordestino e funk Paraíba.

Com seis anos de formação, a banda Seu Pereira e 
Coletivo 401 já lançou um CD e se apresentou nos princi-
pais festivais de música do Estado, circulando por várias 
cidades do País, a exemplo de Natal, Brasília, Taguatinga, 
Goiânia, Rio de Janeiro e São Paulo. A banda também já 
se apresentou na África e na Europa.

Esmeraldo, Falcão, Thiago Sombra e Victor Rama 

O Espetáculo “Ato de 
Comunhão”, monó-
logo performático 
estrelado pelo ator 
Gilberto Gawronski é 

uma das atrações da temporada 
2016 do Projeto Teatro Piollin, 

fica em cartaz amanhã e sex-
ta-feira (15) no Centro Cultural 
Piollin, próximo à Bica. O monó-
logo estreou em 2010, e recebeu 
elogios da crítica especializada e 
indicações aos mais importantes 
prêmios do País, bem como parti-
cipou dos festivais de teatro mais 
significativos do Brasil.

Ele foi escrito pelo argenti-

no Lautaro Vilo, sendo o texto 
inspirado na história verídica de 
Armim Meiwes, o “canibal ale-
mão” que foi condenado à prisão 
perpétua por ter devorado um 
homem que conheceu pela inter-
net. O espetáculo, que é dirigido 
por Gilberto Gawronski e Warley 
Goulart, se utiliza recursos de 
vídeo-arte imprimindo uma lin-

guagem contemporânea, sendo a 
montagem considerada uma das 
melhores peças de 2011 no Rio de 
Janeiro e em 2012 em São Paulo.

A ficha técnica do “Ato de Co-
munhão” tem direção de Gilberto 
Gawroski e Warley Goulart, atua-
ção Gilberto Gawronski, texto de 
Lautaro Vilo, tradução Amir Ha-
rif, diretor de produção Wagner 

Uchoa, iluminação Vilmar Olos, 
fotos Claudio Etges, produção 
executiva e circulação Rogério 
Mesquita, com ficha técnica de 
Ciel Carvalho. O Projeto Teatro 
Piollin 2016 é composto de es-
petáculos de teatro e dança, com 
apresentação durante todo o mês 
de janeiro, de quinta a domingo, 
sempre às 20hs.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

l Dias - 16 e 17 (sábado e domingo)
Espetáculo – Mercedes
Grupo – Galharufas – PB

l Dias – 21 e 22 (quinta-feira e sex-
ta-feira)
Espetáculo – Rede Pó (ética)
Grupo – Cenário e Cia de Dança - PB

l Dia - 23 (sábado)
Espetáculo – Lebenswelt 
Grupo – Paralelo Cia de Dança - PB

l Dia - 24 (domingo)
Espetáculo – Noite de Solos
Grupo - Paralelo Cia de Dança - PB

l Dias - 26 e 27 (terça-feira e quar-
ta-feira)

Espetáculo – Confissões
Grupo – Everaldo Pontes e Edilson 
Alves - PB

l Dias – 28 e 29 (quinta-feira e 
sexta-feira)
Espetáculo – Razão Para Ficar
Grupo – Osfodidário 
(Ana Marinho) - PB

l Dias - 28 e 29 (quinta-feira e 
sexta-feira)
Espetáculo – Afogados
Grupo - Osfodidário 
(Daniel Pormino) - PB

l Dias – 30 e 31 (sábado e domingo)
Espetáculo – Jocy
Grupo – Carmin - PB

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

n Projeto Cambada – 13 a 28 de janeiro
n Quarta, 13/01 – Seu Pereira e Coletivo 401 Acústico - Local: Teatro Paulo Pontes
n Quinta, 14/01 – A Troça Harmônica - Local: Sala de Concertos Maestro José Siqueira
n Sexta, 15/01 – Escurinho - Local: Sala de Concertos Maestro José Siqueira
n Quarta, 20/10 – Wister - Local: Sala de Concertos Maestro José Siqueira
n Quinta, 21/01 – Trio APX - Local: Sala de Concertos Maestro José Siqueira
n Quarta, 27/01 – Totonho - Local: Sala de Concertos Maestro José Siqueira
n Quinta, 28/01 – Adeildo Vieira - Local: Sala de Concertos Maestro José Siqueira
n Ingressos: R$ 10 (inteiro) e R$ 5 (estudante)*
* A venda de ingressos é feita na bilheteria do local do show, começando com uma hora de antecedência. 

Serviço

Teatro Piollin
Espetáculo “Ato de Comunhão” será encenado amanhã

A peça de 
Gilberto 
Gawronski e 
Warley Duarte 
participou de 
importantes 
festivais pelo 
Brasil
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23a edição do Salão de 
Artesanato Paraíba será 
aberta amanhã na capital

Ensino Superior 
Estudantes têm até amanhã para fazer a inscrição

Os estudantes que parti-
ciparam do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) no 
ano passado e obtiveram nota 
mínima de corte, por meio do 
Sisu, para conquistar uma vaga 
nos cursos das instituições pú-
blicas do Estado da Paraíba, a 
exemplo da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB), Uni-
versidade Federal da Campina 
Grande (UFCG), Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) e 
Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Paraíba 
(IFPB), poderão se inscrever 
até amanhã (dia 14).

 Na Paraíba, os cursos de 
Medicina da UFCG e da UFPB 
obtiveram as maiores notas 
mínimas de corte (respectiva-
mente 775,00 e 774,04) para 
que a vaga fosse conquista-
da. Por outro lado, em alguns 
cursos da UFCG, a exemplo de 
Agroecologia, e da UEPB, como 
Matemática, não foi necessária 
a nota mínima, porque a quan-
tidade de candidatos inscritos 
foi inferior a quantidade de 
vagas. Por este motivo não foi 
necessária a nota de corte. 

As instituições de ensino 
público da Paraíba ofereceram 
7.700 vagas para os cursos da 
UFPB, 3.244 para os cursos da 
UEPB, 3.135 vagas para UFCG 
e 1.300 para os cursos do IFPB. 
Nesta primeira edição do ano, 
o Sisu ofereceu 228 mil vagas 
em 131 instituições públicas 
de educação superior do País. 

Para participar da sele-
ção, o estudante precisaria ter 
feito o Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) de 2015, 
e não ter tirado 0 na prova 
de redação. O candidato pode 
se inscrever no processo se-
letivo em até duas opções de 
vaga e deve especificá-las, em 
ordem de preferência, em ins-
tituição de Ensino Superior 
participante, local de oferta, 
curso e turno. 

As notas de corte para 
cada curso estão disponíveis 
no site do Sisu (sisu.mec.gov.
br). O sistema indica as notas 
de corte para cada curso ao es-
tudante, que poderá alterar as 
opções de curso de acordo com 
a nota. O resultado da chamada 
regular será divulgado no pró-
ximo dia 18. 

Matrículas
Os candidatos seleciona-

dos farão a matrícula nos dias 
22, 25 e 26 deste mês. Aqueles 
que não forem selecionados te-
rão a opção de manifestar inte-
resse em participar da lista de 
espera, no período de 18 a 29 
deste mês.

Por meio do Sisu, os estu-
dantes participantes do Enem 
concorrem a vagas de ensino 
superior em instituições públi-
cas. As notas do Enem serão di-
vulgadas nesta sexta-feira (8), 
segundo informou o Ministério 
da Educação. Participaram do 
Enem no ano passado 5,7 mi-
lhões de candidatos.

As instituições UFPB, 
UFCG UEPB e IFPB estão ofe-
recendo vagas por meio do 
sistema Sisu. As notas mais 
altas de corte que é a menor 
para o candidato ficar entre 
os potencialmente seleciona-
dos para os cursos são as se-
guintes: UFPB 774,04 Medi-
cina, UFCG 775,00 Medicina, 
UEPB 734,54 Direito e IFPB 
662,19 Engenharia Civil. 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Candidato que participou do Enem e obteve 450 pontos na média das notas pode fazer a inscrição no ProUni

FOTOS: Reprodução/Internet

O Governo do Es-
tado, por meio da Se-
cretaria de Estado de 
Educação (SEE), alerta 
os estudantes da rede 
estadual de ensino 
para o prazo de inscri-
ção no Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu) 
de 2016. Os interes-
sados em concorrer a 
uma vaga na educação 
superior pública po-
dem se inscrever até as 
23h59 (horário de Bra-
sília) desta quinta-feira 
(14). Na Paraíba, estão 
sendo oferecidas mais 
de 15 mil vagas, em 
quatro universidades.

A inscrição é feita 
exclusivamente pela 
internet e é gratuita. 
No ato da inscrição, o 
estudante pode reali-
zar duas opções para 
cursos diferentes. O 
sistema indica as notas 
de corte para cada cur-
so ao interessado, que 
pode alterar as opções 
de curso de acordo com 
a nota. Para se inscrever 
é preciso ter nota acima 
de zero na redação. 

As quatro universi-
dades públicas da Paraí-
ba vão oferecer, juntas, 
15.389 vagas para o pri-
meiro semestre de 2016. 
Na Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) são 
7.700 vagas para 121 
cursos da instituição; a 
Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) vai 
ofertar 3.244 vagas, sen-
do 2.519 na ampla con-
corrência e 725 para es-
tudantes que fizeram o 
Ensino Médio em escola 
pública.

No caso da Univer-
sidade Federal de Cam-
pina Grande (UFCG), o 
número total de vagas 
é de 3.145 para todos 
os campi. Já no Institu-
to Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da 
Paraíba (IFPB) são 1.300 
vagas, sendo 40 para 
dois novos cursos que 
foram criados na insti-
tuição, nos municípios 
de Araruna, Areia, Ba-
naneiras, Cabedelo, Ca-
jazeiras, Campina Gran-
de, Catolé do Rocha, 
Cuité, Guarabira, João 
Pessoa, Lagoa Seca, 
Mamanguape, Mon-
teiro, Patos Picuí, Pom-
bal, Princesa Isabel, Rio 
Tinto, Sousa e Sumé.  O 
resultado da chamada 
regular será divulgado 
no dia 18 deste mês na 
página do Sisu e nas 
instituições de Ensino 
Superior. As matrícu-
las ocorrem nos dias 
22, 25 e 26 deste mês. 
Assim como na edição 
anterior, só haverá uma 
chamada. Entre os dias 
18 de janeiro e 29 de ja-
neiro os candidatos que 
não foram convocados 
para sua primeira op-
ção podem manifestar 
interesse em aderir à 
lista de espera. Caso so-
brem vagas, as institui-
ções poderão convocar 
os alunos da lista.

O Sistema de Sele-
ção Unificada é geren-
ciado pelo MEC que 
seleciona os alunos de 
acordo com o desem-
penho no Enem. O es-
tudante pode se inscre-
ver em até duas opções 
de vagas. Durante o 
período de inscrição 
é possível verificar a 
nota de corte de cada 
curso e mudar a can-
didatura, otimizando 
as chances de aprova-
ção. Pelo Sisu, os can-
didatos que fizeram o 
Enem disputam vagas 
em instituições públi-
cas de Ensino Superior 
de todo o País.

SEE alerta para o Sisu 

Estudantes inte-
ressados em obter 
financiamento no 
Fundo de Financia-
mento Estudantil 
(Fies) poderão se 
candidatar de 26 
a 29 deste mês. O 
Ministério da Edu-
cação ainda não 
divulgou detalhes 
sobre a seleção.

De acordo com 
as regras fixadas 
no ano passado, 
para participar é 
necessário ter obti-
do pelo menos 450 
pontos na média 
nas provas do Enem 
e não ter tirado 0 na 
redação. O candida-
to precisa também 
apresentar renda 
familiar média de 
até 2,5 salários mí-
nimos por pessoa. 

O Fies oferece fi-
nanciamento para 
cursos em institui-
ções particulares de 
Ensino Superior a 
juros mais baixos do 
que os praticados 
no mercado. Mais 
de 2,1 milhões de 
estudantes são be-
neficiados pelo pro-
grama.

As inscrições do 
Fies abrirão logo 
após das inscrições 
para o Programa 
Universidade para 
Todos (ProUni), que 
poderão ser feitas 
de 19 a 22 deste 
mês. O ProUni ofe-
rece bolsas de estu-
do que cobrem até 
100% das mensali-
dades em institui-
ções privadas de En-
sino Superior.

Fies inscreve dia 26 

O prazo de inscrições 
para a primeira edição de 
2016 do Programa Univer-
sidade para Todos (ProUni) 
será aberto no dia 19 pró-
ximo e se estenderá até as 
23h59 do dia 22. De acordo 
com as regras estabelecidas 
em edital publicado na últi-
ma segunda-feira, o proces-
so prevê uma única etapa de 
inscrições, exclusivamente 
pela internet.

O programa terá duas 
chamadas on-line. A primei-
ra, no dia 25 deste mês; a 
segunda, em 12 de fevereiro, 
ambas na página do progra-
ma na internet.

Para fazer a inscrição, o 
candidato deve ter participa-
do do Exame Nacional do En-

sino Médio (Enem) de 2015 
e obtido no mínimo 450 pon-
tos na média das notas. Não 
pode ter tirado nota zero na 
redação. No momento da ins-
crição, será necessário infor-
mar o número de inscrição 
e a senha usados no Enem e 
o Cadastro de Pessoa Física 
(CPF). Ao se inscrever, o can-
didato pode fazer até duas 
opções de curso e instituição.

Criado pelo Governo Fe-
deral em 2004 e institucio-
nalizado pela Lei nº 11.096, 
de 13 de janeiro de 2005, o 
ProUni oferece a estudantes 
brasileiros de baixa renda 
bolsas de estudos integrais 
e parciais (50% da mensa-
lidade) em instituições par-
ticulares de educação supe-

rior que ofereçam cursos de 
graduação e sequenciais de 
formação específica. Podem 
fazer a inscrição os egressos 
do Ensino Médio da rede pú-
blica ou da rede particular, 
estes na condição de bol-
sistas integrais da própria 
escola, e as pessoas com de-
ficiência. Apenas estudantes 
que não tenham diploma de 
curso superior podem con-
correr a vagas do ProUni.

Para concorrer à bolsa 
integral, o candidato deve 
comprovar renda familiar 
por pessoa de até um salário 
mínimo e meio. Para as bol-
sas parciais, a renda familiar 
deve ser de até três salários 
mínimos por pessoa. Estão 
dispensados dos requisitos.

ProUni abre inscrição dia 19

A presidente Dilma 
Rousseff utilizou o Twitter 
para encorajar as mulheres 
vítimas de violência a denun-
ciarem situações de agressão, 
assédio ou estupro. Ao divul-
gar o canal de atendimento à 
mulher – o telefone de número 
180 -, ela disse que a socieda-
de brasileira “precisa avançar 
e acabar de vez com a cultu-

ra da violência”. “Não aceite 
e não compactue! Denuncie”, 
escreveu Dilma, na rede social. 
A presidente repercutiu a no-
tícia de que, durante a prova 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio, cujo tema em 2015 foi a 
violência contra a mulher, pelo 
menos 55 mulheres denuncia-
ram atos de violência que elas 
mesmas sofreram ou que pre-
senciaram. “Muitas redações 
preocuparam os avaliadores 
com depoimentos de pessoas 

Dilma quer mulher denunciando
Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

que foram assediadas, estupra-
das ou testemunharam violên-
cia. Em muitos destes casos a 
violência está bem próxima. A 
redação foi momento de refle-
xão não só para os participan-
tes, mas para toda a sociedade. 
O aumento da conscientização 
sobre a violência contra a mu-
lher ajuda a combater a violên-
cia”, disse Dilma.

De acordo com o ministro 
da Educação, Aloizio Merca-
dante, a pasta acionou o Mi-
nistério Público Federal e a 
Secretaria de Políticas para as 
Mulheres. Segundo o órgão, a 
única que pode procurar aju-
da ou mesmo divulgar a reda-
ção é a própria mulher. Na úl-
tima década foram feitos mais 
de 4,7 milhões de atendimen-
tos pelo telefone 180 - Central 
de Atendimento à Mulher. Em 
2015, foram 634.862 casos.

O site da Secretaria de Po-
líticas para as Mulheres deta-
lha por Estado os serviços es-
pecializados de atendimento 
à mulher, com os respectivos 
telefones e endereços. A Pro-
curadoria Federal dos Direitos 
do Cidadão pode ser acessada 
por meio da Sala de Atendi-
mento ao Cidadão do Minis-
tério Público Federal e pelo 
telefone 61 3105-6001.Presidente diz que mulher precisa acabar com a cultura da violência
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Salão do arteSanato paraibano

23a edição será aberta na sexta-feira
Cerca de 400 artesãos vão 
participar do evento que 
ocorrerá no Espaço Cultural Físico nega laço 

com o terrorismo

Condenado na França a cinco 
anos de prisão sob a acusação de 
planejar atentados terroristas, o 
físico Adlène Hicheur, de 39 anos, 
nascido na Argélia e naturalizado 
francês, radicado no Brasil há três 
anos, divulgou na segunda-feira, 
11, texto em que diz que o processo 
judicial não reuniu provas contra ele, 
apesar da sentença, informa o jornal 
O Estado de S. Paulo, nessa terça-fei-
ra, 12. Ao obter liberdade provisória, 
após dois anos, ele se mudou para 
o Rio, onde leciona no Instituto de 
Física da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) como professor 

Grávida é violentada 
e morta na bolívia

A comerciante Priscila Franco Sil-
va, de 26 anos, moradora de Campinas, 
interior de São Paulo, foi violentada e 
morta na cidade boliviana de Puerto 
Quijarro, na fronteira com o Brasil. Ela 
estava grávida de seis meses e tinha 
viajado com um grupo de sacoleiras 
para comprar roupas - a cidade boli-
viana é vizinha de Corumbá, em Mato 
Grosso do Sul. O crime aconteceu no 
dia 8 e até esta terça-feira, o corpo per-
manecia em Santa Cruz de La Sierra, à 
espera de providências da família. Sem 
recursos sequer para pagar a viagem 
de avião, o marido de Priscila, Thiago 
Henrique Batista Ferreira, deve tomar 
um ônibus hoje, com destino à Bolívia. 

Governo se rende a 
criminosos, diz SMdH

“Para manter a paz (nos pre-
sídios maranhenses), o governo se 
rendeu à lógica dos criminosos”, 
denuncia o presidente do Conselho 
Diretor da Sociedade Maranhense de 
Direitos Humanos (SMDH), Wagner 
Cabral. A declaração veio após um po-
sicionamento do também membro da 
SMDH, o advogado Luís Antônio Pedro-
sa, que revelou existirem “concessões 
a facções criminosas” para controlar 
mortes no sistema penitenciário do 
Maranhão. Desde 2013, o Complexo 
Penitenciário de Pedrinhas é destaque 
na mídia nacional e internacional por 
causa das mortes, fugas e rebeliões.

Cachorro invade a 
pista de Congonhas

Um cachorro invadiu a área da 
pista de decolagem e pouso do Ae-
roporto de Congonhas, na Zona Sul 
de São Paulo, e obrigou à paralisação 
das operações por volta das 18h18.  
De acordo com informações da Em-
presa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (Infraero), até as 
18h45 o cão ainda não havia sido 
capturado, o que impedia a reto-
mada dos voo. Equipes locais tenta-
vam pegar o animal no horário, sem 
sucesso.  A Infraero também infor-
mou que é provável que o animal 
doméstico seja de um passageiro 
embarcado em alguma aeronave. 
Ainda não se sabe como ele pode 
ter escapado.

pitbull ataca irmãos 
em ribeirão bonito

Dois meninos ficaram feridos 
ao sofrerem ataque de um pitbull, em 
Ribeirão Bonito (SP), no final da tarde 
da última segunda-feira. As vítimas, 
de 5 e 9 anos, são irmãos e foram 
socorridas com ferimentos. O mais 
novo foi internado na Santa Casa de 
São Carlos, onde teve que passar por 
cirurgia na cabeça. As crianças esta-
vam na casa da babá e, quando a polí-
cia chegou, já encontrou o cão morto. 
Vizinhos contaram que ouviram gritos 
e quando chegaram ao local encontra-
ram o cão sobre o garoto mais novo. 

Renda renascença integra as tipologias do salão; na entrada do evento, o público será recebido com decoração temática do algodão colorido

Foto: Marcos Russo

Iluska Cavalcante
Especial para A União

A 23a edição do Salão de 
Artesanato Paraibano será 
aberta na próxima sexta-feira 
no Espaço Cultural José Lins 
do Rego, em João Pessoa, com 
o tema “O algodão colorido é 
nosso”. O evento acontecerá 
até o dia 31 deste mês, sempre 
das 14h às 21h, e a solenidade 
de abertura, nesta sexta, será 
às 19h. Participam do salão 
cerca de 400 artesãos, no en-
tanto, são dois mil envolvidos 
na produção das peças expos-
tas, considerando-se as asso-
ciações, cooperativas, grupos 
e profissionais individuais. 
Além de terem a oportunidade 
de mostrarem seus trabalhos 
e serem mais um atrativo tu-
rístico para a capital paraiba-
na, estes profissionais terão, 
durante 15 dias, um espaço 
para fazer negócios.

No ano passado, foram 
vendidos aproximadamente 45 
mil produtos, somando mais de 
R$ 1 milhão em arrecadação. 
Para que esses profissionais 
cheguem preparados ao even-
to, o Sebrae oferece diversas 
capacitações e consultorias 
específicas, durante todo o 
ano. 

“No final de 2015, por 
exemplo, o Sebrae e o Governo 
do Estado promoveram cursos 
ministrados pelo designer Ro-
mero Sousa para os artesãos 
que trabalham com o algodão 

colorido, que é a tipologia ho-
menageada nesta edição”, des-
tacou o superintendente do 
Sebrae Paraíba, Walter Aguiar.

Além disso, durante o 
salão, o Sebrae irá oferecer 
um ciclo de palestras. Serão 
abordados três temas: Como 
calcular o preço de venda do 
seu artesanato; Marketing de 
vendas e apresentação do pro-
duto; e Como legalizar sua em-

presa. Marcelo Lacerda é um 
dos expositores do salão há 
cerca de 10 edições. Sua em-
presa, a Casulo Arte Natural, 
sediada em Campina Grande, 
produz bolsas e acessórios em 
algodão colorido, a tipologia 
homenageada nesta edição. 
Além do algodão colorido, o 
Salão de Artesanato ofertará 
peças de diversas tipologias, 
como renda, metal, cerâmica, 

pedras, couro, madeira, dentre 
outros, em um espaço com cer-
ca de 1,2 mil m². Na entrada, 
o público será recebido com 
uma decoração específica com 
a temática do algodão colorido 
e ilha de descanso ampliada.

Uma das novidades desta 
edição será o Troféu PAP, que 
irá selecionar entre 30 e 40 
obras dos artesãos participan-
tes e que serão escolhidas pelo 

público, por meio de computa-
dores localizados no salão. Os 
três primeiros colocados serão 
premiados. 

Outro diferencial deste 
ano, será o transporte gratuito 
saindo de alguns hotéis da orla 
e pontos turísticos, com desti-
no ao Espaço Cultural. Haverá 
vans e micro-ônibus que farão 
o percurso em intervalos de 
uma hora.

Os trabalhadores 
nascidos nos meses de 
janeiro e fevereiro po-
derão sacar o abono 
salarial do Programa 
de Integração Social 
(PIS) a partir de ama-
nhã. O saque do be-
nefício pode ser feito 
nas agências da Caixa 
ou por meio do Cartão 
do Cidadão nos canais 
de autoatendimento 
do banco, casas lotéri-
cas e correspondentes 
Caixa Aqui.

Para quem tem 
conta na Caixa, o di-
nheiro foi depositado 
nessa terça-feira. Tam-
bém serão pagos os 
rendimentos do saldo 
de quotas do PIS para 
os trabalhadores ca-
dastrados no progra-
ma até 4/10/1988.

Mais de 23 milhões 
de trabalhadores e 
trabalhadoras foram 
identificados para o 
recebimento do Abo-
no Salarial, segundo 
o Ministério do Traba-
lho e Emprego. 

Deste total, 8,9 
milhões, ou 38%, já 
receberam o benefí-
cio, considerando o 
período de julho a no-
vembro de 2015. Ain-
da há 14,5 milhões de 
trabalhadores aptos 
ao recebimento que 
não solicitaram o be-
nefício. Para saber se 

tem direito a receber 
o benefício de um sa-
lário mínimo, o traba-
lhador pode ligar no 
0800 726 0207, opção 
1, ou consultar o site 
daCaixa. Correntistas 
da Caixa recebem o 
crédito do pagamen-
to diretamente nas 
suas contas. No próxi-
mo mês, os pagamen-
tos serão realizados a 
partir do dia 11 para 
trabalhadores nasci-
dos em março e abril, 
conforme calendário 
abaixo.

O calendário des-
te exercício vai até o 
dia 17 de março, mas 
o benefício ficará dis-
ponível para saque até 
30 de junho de 2016. 
Os benefícios não re-
tirados retornam ao 
Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT).

O abono do PIS é 
pago ao trabalhador 
que tem cinco anos de 
cadastro no PIS/PASEP, 
recebeu uma média 
mensal de dois salários 
mínimos e trabalhou 
pelo menos 30 dias no 
ano de 2014. Os dados 
do trabalhador preci-
sam ter sido informados 
corretamente pela em-
presa ao Ministério do 
Trabalho e Emprego, na 
Relação Anual de Infor-
mações Sociais (RAIS) 
do ano-base 2014.

Abono será liberado 
a partir de amanhã 

reCUrSoS do piS

O Instituto São José 
abriu novas vagas para cur-
sos profissionalizantes. São 
mais de 10 opções de ofici-
nas, que há mais de 80 anos 
dão oportunidades de em-
prego e renda para pessoas 
carentes. As inscrições são 
gratuitas e podem ser reali-
zadas até o início das aulas, 
no dia 10 de fevereiro. 

De acordo com o diretor 
do instituto, o desembarga-
dor Júlio Aurélio Coutinho, 
o número de vagas varia 
de acordo com o curso es-
colhido, por isso, os alunos 
devem fazer as suas inscri-
ções o mais rápido possível. 
Para participar, é preciso ir 
até a sede da entidade, lo-
calizada em frente a Praça 
Dom Adauto, no Centro de 
João Pessoa, e apresentar 
um documento com foto. A 
duração das oficinas é de 6 
meses a 1 ano, e quando fi-
nalizado o aluno tem direito 
a um diploma que compro-
va a autenticidade do curso.

“As oficinas são adapta-
das a realidade mais moder-
na, atendendo as necessida-
des do mercado de trabalho 
com cursos que preparam e 
capacitam”, explica o diretor 
do instituto. A iniciativa de 
promover qualidade de vida 
através da profissionaliza-
ção foi do Padre José Couti-
nho, em 1935, e desde então 
esse trabalho só cresce.

Além dos cursos tradi-
cionais de corte e costura, 
bordado, pintura, artesana-

to, o instituto também ofe-
rece oficinas novas, como 
a de designer de moda, por 
exemplo, que foi criada há 
apenas dois anos. Segun-
do o diretor, ela é uma das 
mais procuradas.

 Além disso, o Instituto 
São José conta com o Cen-
tro Odontológico de aten-
dimento a comunidade, e o 
Centro de Fisioterapia Dom 
Marcelo Pinto, que funcio-
nam de forma gratuita, nos 
períodos da manhã e tarde. 
“Atendemos a todos, sem 
discriminação de classe, 
gênero ou cor, quem qui-
ser e precisar de qualquer 
um dos nossos serviços 
é só comparecer a nossa 
sede que estamos sempre à 
disposição para atendê-lo. 
A sua presença é o nosso 
maior presente”, explica 
Júlio Aurélio, quando ques-
tionado sobre o que preci-
sa ser feito para ter direito 
aos serviços do instituto. 
Esse ano o Instituto São 
José completa 81 anos, e a 
comemoração não é apenas 
pelo tempo que passou, mas 
principalmente pelo legado 
que foi deixado pelo monse-
nhor José da Silva Coutinho, 
o padre Zé Coutinho, e que 
permanece até hoje, que é o 
de ajudar o próximo. 

Instituto oferece cursos 
de capacitação em JP

leGado de padre ZÉ CoUtinHo Esgoto: sistema 
não chega a 70% 
da população 
do Semiárido  

Das 14 milhões de pes-
soas que moram nas áreas 
urbanas dos 1.135 municípios 
do Semiárido brasileiro, cerca 
de 10 milhões (71%) não são 
beneficiadas com coleta de 
esgoto sanitário, destinando 
os dejetos gerados em fossas, 
sumidouros, valas abertas ou 
diretamente nos rios. A esti-
mativa consta da publicação 
“Esgotamento Sanitário: Pa-
norama para o Semiárido bra-
sileiro”, lançada pelo Instituto 
Nacional do Semiárido (Insa).

Desse total, apenas 243 
cidades (21%) usam a coleta. 
O Semiárido cearense apre-
senta o maior número de se-
des municipais atendidas por 
sistema de esgoto: são 68 de 
150 (45%). Já o Piauí tem o 
menor número de áreas ur-
banas beneficiadas: apenas 5 
municípios de 128 (4%).

Segundo os dados, a co-
bertura não garante o atendi-
mento a todos. Das 7,3 milhões 
de pessoas que moram nessas 
áreas urbanas, cobertas por 
sistema de esgoto, mais da me-
tade (66%) não é beneficiada. 
No Ceará, por exemplo, apenas 
743 mil pessoas (34%) – das 
2,1 milhões que vivem nas 
sedes municipais com esgo-
tamento sanitário – são aten-
didas. A pesquisa do instituto 
mostra ainda que a maioria 
das sedes municipais que pos-
sue sistema de coleta de esgoto 
conta com estações de trata-
mento. Pelo menos 21%) dos 
volumes coletados são lança-
dos diretamente em valas a céu 
aberto ou em corpos hídricos, 
expondo os habitantes das ci-
dades a diversas doenças.

n Endereço do Instituto São José: 
Praça Dom Adauto, 117 - Centro, 
João Pessoa, PB

n Telefone: (83) 3221-4050 

Saiba mais
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54% temem que País não saia da crise em 2016

Setor empresarial
Construção civil: 
faturamento cai

O faturamento das empresas 
que produzem material de constru-
ção caiu 12,6% ao longo de 2015, 
segundo levantamento da Fundação 
Getulio Vargas (FGV). Entre novembro 
e dezembro houve recuo de 13,7% 
e, na comparação com o mesmo mês 
de 2014, a queda chegou a 16%. A 
pesquisa indica que o setor enxugou 
vagas no mercado de trabalho redu-
zindo a oferta de emprego em 8,8% 
em dezembro, na comparação com 
igual mês do ano anterior. Entre no-
vembro e dezembro últimos, o saldo 
entre contratações e demissões foi 
negativo em 2,4%. No acumulado do 
ano, houve retração de 5,5%.

Desemprego tem 
alta em dezembro 

O Indicador Coincidente de 
Desemprego (ICD) subiu 1% em 
dezembro de 2015 e chegou a 100 
pontos. É a quarta alta consecutiva 
– reforçando a continuidade da ten-
dência de aumento de desempre-
go - e o maior nível da série desde 
março de 2007, quando o indicador 
chegou a 101,5 pontos. Em relação 
a dezembro de 2014, o crescimento 
acumulado foi de 35,9%. Os dados 
foram divulgados nessa terça-feira 
pelo Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getulio Vargas 
(Ibre-FGV). 

Inflação para idosos 
chega a 11,13%

O Índice de Preços ao Consu-
midor da Terceira Idade (IPC-3i), que 
mede a variação da cesta de con-
sumo de pessoas com mais de 60 
anos de idade, fechou o ano de 2015 
em 11,13%. A taxa foi superior à 
observada pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Brasil (IPC-BR), que mede 
a inflação média para todas as faixas 
etárias e de renda e que ficou em 
10,53%. Apenas no quarto trimestre 
do ano passado, a taxa do IPC-3i ficou 
em 2,87%, superior ao 1,23% do ter-
ceiro trimestre do ano. Seis das oito 
classes de despesa analisadas pelo 
índice tiveram alta na taxa de inflação.

Petrobras reduz a 
meta de produção 

A Petrobras reduziu nessa 
terça-feira, 12, a meta de produ-
ção de petróleo no Brasil em 2016 
de 2,185 milhões de barris por dia 
(bpd) para 2,145 milhões de bpd, 
uma variação negativa de 1,8%. Em 
outubro passado, quando a estatal 
promoveu o primeiro ajuste no Plano 
de Negócios e Gestão (PNG) 2015-
2019, as previsões de produção 
da companhia ficaram inalteradas. 
Agora a expectativa da Petrobras 
para o médio prazo também é me-
nos favorável, com uma produção 
estimada de 2,7 milhões de bpd em 
2020, abaixo dos 2,8 milhões de bpd 
previstos inicialmente.

Fitch vê desafio para 
governos regionais

A agência de classificação de 
risco Fitch divulgou relatório nessa 
terça-feira, onde afirma que os gover-
nos locais e regionais do Brasil e da 
Colômbia devem enfrentar desafios 
similares diante do declínio dos preços 
das commodities e sua importância 
para a economia dessas nações. Para 
a Fitch, os governos do Brasil e da Co-
lômbia sofrem com altos números de 
trabalhadores informais - que estão, 
em parte, fora do alcance da taxação ou 
regulação do governo - e o planejamen-
to orçamentário que não é adequada-
mente preparado para impactos”.

FOTO: Reprodução/Internet

Mateus Fagundes
Agência Estado

O maior temor dos 
empresários em relação a 
2016 é de que o País não 
supere a crise econômica. 
É o que mostra levanta-
mento realizado pelo Ser-
viço de Proteção ao Cré-
dito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL). 
De acordo com a pesquisa, 
54% dos comerciantes ou-
vidos dizem ter receio de 
que a recessão deste ano se 
prolongue.

O temor do prolonga-
mento da crise econômi-
ca é apontado à frente de 
outras opções mais volta-
das ao próprio negócio do 
entrevistado, como o risco 
de não conseguir pagar dí-
vidas (38%), ser assalta-
do ou vítima de violência 
(38%) e ser obrigado a fe-
char a empresa (37%).

Por sua vez, os empre-
sários se mostram dividi-
dos em relação às expec-
tativas para a economia 
do Brasil. Do total, 53% 
acreditam que 2016 será 
igual ou pior que 2015 e 
42% têm a expectativa de 
que 2016 será melhor se 
comparado ao ano que ter-
minou. “A atual situação da 
economia brasileira tem 

gerado um ciclo vicioso, di-
fícil de interromper. Como 
a inflação e as taxas de ju-
ros estão altas, as vendas 
caem e as empresas em-
pregam e investem menos”, 
escreveu o presidente da 
CNDL, Honório Pinheiro

A crise econômica vol-
ta a liderar, ao lado da cor-
rupção, como o problema 
mais urgente a ser resol-
vido neste ano, ambas com 
69% das menções. Outros 
problemas apontados pe-
los empresários brasileiros 
são os impostos elevados 
(65%), a inflação (49%), 
a falta de vontade política 
(40%) e a violência (39%).

A percepção majori-
tária também é de que as 
condições econômicas se 
deterioraram ao longo do 
ano passado. 

Para 75% dos entrevis-
tados, 2015 foi pior para 
a economia do que 2014. 
Apenas 5% dos comercian-
tes e prestadores de servi-
ços notaram que o cenário 
melhorou e outros 16% 
disseram que não houve al-
teração.

Diante disso, mais da 
metade (58%) dos entre-
vistados demitiram no ano 
passado - entre dois e três 
funcionários, em média. Já 
para este ano, a previsão é 
de que 16% dos empresá-

rios demitam funcionários.
Foram ouvidos 822 

empresários em todo o País 

entre os dias 1º e 15 de de-
zembro, por meio de pes-
quisa telefônica. Do total, 

52% das empresas são do 
setor de comércio varejista 
e 48%, de serviços.

Atividade do 
comércio teve 
queda de 1,3% 
em 2015

O movimento dos 
consumidores nas lojas 
brasileiras caiu 1,3% em 
2015, apontou o Indica-
dor Serasa Experian de 
Atividade do Comércio. 

Este foi o pior re-
sultado do varejo nacio-
nal desde 2002, quando 
a queda havia sido de 
4,9%, e o segundo negati-
vo desde o início da série 
história, em 2001.

Todos os grupos 
pesquisados apontaram 
queda no ano passado. O 
maior recuo foi em Veí-
culos, Motos e Peças, cuja 
atividade cedeu 19,0%. 
A menor baixa foi no se-
tor de Móveis, Eletroele-
trônicos e Informática, 
com variação negativa de 
0,9%.

Entre os demais seg-
mentos, o setor de Teci-
dos, Vestuário, Calçados e 
Acessórios registrou que-
da de 3,5%; o de Material 
de Construção caiu 2,1%; 
o de Hipermercados, Su-
permercados, Alimentos 
e Bebidas cedeu 1,1%; e 
o de Combustíveis e Lu-
brificantes perdeu 1,0%.

De acordo com os 
economistas da Serasa 
Experian, a retração da 
atividade do comércio 
no ano de 2015 foi pro-
vocada pelo aumento da 
inflação, pela queda da 
confiança dos consumi-
dores, pela elevação do 
desemprego e pelo aper-
to nos juros.

Idiana Tomazelli
Agência Estado

 A queda na produção industrial 
em novembro ante outubro atingiu 
nove das 14 regiões investigadas 
pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). A maior delas 
ocorreu no Espírito Santo (-11,1%), 
cuja produção de minério de ferro 
foi afetada pelo acidente ocorrido 
em Mariana (MG), quando duas 
barragens da mineradora Samarco 
se romperam no início de novem-
bro. Em São Paulo, o maior parque 
fabril do País, a produção recuou 
2,6% na passagem do mês, já des-

contados os efeitos sazonais. Tam-
bém registraram quedas maiores 
do que a média nacional (-2,4%) os 
estados do Ceará (-4,5%), de Minas 
Gerais (-4,0%), a região Nordeste 
(-2,8%) e São Paulo.

Completam o grupo de taxas 
negativas Amazonas (-2,1%), Bahia 
(- 2,0%), Paraná (-1,3%) e Goiás 
(-0,9%). Por outro lado, Pernambu-
co (3,5%) mostrou o avanço mais in-
tenso no mês. Os demais resultados 
positivos foram registrados por Pará 
(1,9%), Santa Catarina (1,8%), Rio 
de Janeiro (1,2%) e Rio Grande do 
Sul (1,1%). Na comparação com no-
vembro de 2014, a indústria recuou 

em 13 dos 15 locais investigados. Os 
recuos mais intensos ocorreram em 
Amazonas (-19,9%), Espírito Santo 
(-19,8%) e Paraná (-16,7%). Em São 
Paulo, a queda chegou a 13,3%.

Bahia (-13,3%) e Rio Grande do 
Sul (-13,0%) também apontaram re-
sultados negativos mais acentuados 
do que a média nacional (-12,4%), 
enquanto Minas Gerais (-12,0%), 
Ceará (-10,7%), Rio de Janeiro 
(- 10,1%), Goiás (-9,4%), região 
Nordeste (-6,9%), Santa Catarina 
(-4,8%) e Pernambuco (- 1,0%) com-
pletaram o conjunto de locais com 
taxas negativas em novembro ante 
igual mês de 2014. 

Produção industrial recua em 9 das 14 
regiões em novembro ante outubro

EFEITOS DA CRISE ECONÔMICA

As perspectivas para 
o clima em 2016 devem ser 
mais favoráveis à safra de 
grãos, afirmou nessa terça-fei-
ra, o gerente da Coordenação 
de Agropecuária do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), Mauro Andrea-
zzi. Com um regime de chuvas 
mais próximo da normalidade, 
a safra de verão, que represen-
ta cerca de 70% do total pro-
duzido no País, deve ter bom 
desempenho neste ano.

“O Sul está com excesso 
de chuva, Centro-Oeste atra-
sou um pouco o plantio, mas 
agora parece estar normal. No 
Nordeste, ainda são projeções, 

o início da safra é mais para 
janeiro e fevereiro. O El Niño 
está influenciando, mas acre-
dito que será um ano melhor 
de chuvas do que em 2015”, 
disse Andreazzi.

Um dos produtos que 
será beneficiado é a soja, cuja 
produção deve romper pela 
primeira vez a barreira de 100 
milhões de toneladas. Outra 
cultura favorecida é o café, 
que vem de três anos de baixa, 
apontou Andreazzi.

“O ano de 2016 dá indi-
cação de recuperação, atin-
gindo patamares de 2012 
(antes do período de baixa)”, 
afirmou o gerente do IBGE. 

“O café depende de chuvas 
no Centro-Sul, que devem ser 
melhores. Além disso, a va-
lorização do produto incen-
tivou o agricultor a investir, 
melhorar a adubação.”

Com 89% de informa-
ções de campo e o restante 
de previsões de plantio, o 
IBGE projeta para 2016 uma 
nova safra recorde. 

Neste ano, o País deve 
colher 210,7 milhões de to-
neladas, de acordo com o 3º 
Prognóstico divulgado nessa 
terça. O volume será 0,5% 
maior que em 2015. 

Após queda na produção 
de suas três safras ao longo 

de 2015, o feijão deve voltar a 
conquistar espaço nas lavou-
ras brasileiras, estima o IBGE. 
“Como as três safras caíram no 
ano passado, os preços do fei-
jão estão bons, incentivando o 
plantio para a safra de 2016”, 
afirmou Andreazzi.

Neste ano, o IBGE proje-
ta que a colheita de feijão 1ª 
safra ficará em 1,565 milhão 
de tonelada, alta de 16,7% 
em relação a 2015. O resul-
tado é um bom indicador, já 
que no ano passado a primei-
ra safra do grão não teve bom 
desempenho diante dos pre-
ços baixos, e houve redução 
da área plantada.

Clima deve favorecer a safra 
PERSPECTIvAS POSITIvAS
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Dois Pontos
Zum Zum Zum

   O prefeito Leto Viana empossou, no último domingo, os dez novos conselheiros 
tutelares e seus suplentes. A solenidade foi no Teatro Santa Catarina.

FOTO: Dalva Rocha

   A Max Bijoux, que por muitos anos funcionou no Manaíra Shopping, está 
agora em bem montada loja na av. Esperança, bem próximo ao restaurante Nau. Entre 
as novidades que vi por lá está a “chocker”, uma espécie de coleira chique.

“A mulher normalmente se 
veste para exibir 
sua elegância; a lua 
naturalmente se despe 
para exibir sua beleza”

“Elegância é como o estilo, 
não se pode comprar. Você 
não precisa de dinheiro para 
ser elegante porque isso 
vem de dentro”

SEBASTIÃO BARROS TRAVASSOS CAROLINA HERRERA

Grupo Marieta Bernardo na nossa festa de aniversário: Nara Lemos, Tereza Neiva, Lide Milanez, 
Fabiana Gama e Socorro Mayer

Foto: Dalva Rocha

Wanderly Siebra Coelho, Marielza Araújo, Auxiliadora Borba e Regina Bôtto no Tropical Hotel Tambaú

FOTO: Arquivo

Manuelina e Henry Virgolino, ele é o aniversariante de hoje

  Achei uma injustiça o 
ator brasileiro Wagner Moura 
não ganhar nenhum prêmio no 
Globo de Ouro.
  Ele esteve genial e im-
pressionante no papel do nar-
cotraficante Pablo Escobar na 
série “Narcos” do Netflix.

O UNIPÊ VAI realizar um Vestibular Solidário na 
cidade de Guarabira, cujas inscrições podem ser feitas 
até o próximo dia 21 no portal vestibular.unipe.br sem 
pagamento de taxa.

Para participar os candidatos devem doar um pacote 
de fraldas geriátricas que serão doadas ao albergue de 
idosos São Vicente de Paula, localizado naquela cidade. 
Os inscritos estarão concorrendo às vagas disponíveis 
para 23 cursos de graduação, com exceção dos cursos 
de Medicina e Odontologia.

Vestibular solidário

Alegria, alegria no Tropical Hotel Tambaú: Patrícia Sales, Adriana 
Holanda e Carla Bezerra

Foto: Dalva Rocha

Valorosa diretoria da AMEM: Lourdinha Henriques, Ivete Esteves, Irene Ribeiro, esta colunista, Maria José 
Barbosa, Eurides Lima, Janeide Kumamoto, Eulina Ramalho, Solange Ribeiro Coutinho e Helena Almeida

Foto: Dalva Rocha

Descontos
O IESP ESTÁ rece-

bendo inscrições com a 
nota do Enem e os apro-
vados terão descontos 
de 20% durante o primei-
ro semestre e os apro-
vados, dentro das vagas 
especiais, terão bolsas 
integrais e parciais. A 
instituição dirigida pela 
professora Erika Mar-
ques, estará a partir de 
amanhã e até o final do 
mês, com um estande no 
Mangabeira Shopping.

COORDENADO pelo juiz Carlos Neves e pelas magis-
tradas Andréa Arcoverde Cavalcanti e Déborah Cavalcanti, 
o relatório das atividades de 2015 do projeto Justiça em 
Dia foi entregue ao presidente do TJPB, desembargador 
Marcos Cavalcanti. 

Em João Pessoa foram proferidas 2.735 sentenças e 
em Campina Grande foram 2.454, totalizando 5.189 nessas 
duas comarcas.

Justiça em Dia

O ESTIMADO padre José Carlos Serafim está se 
despedindo no próximo domingo da Paróquia de Nossa 
Senhora de Fátima, onde atuou de forma profícua du-
rante 13 anos de serviço pastoral. Será com uma missa 
às 17h na igreja do Miramar.

Já no dia 24, ele inicia sua nova missão na Paróquia 
de São Pedro, São Paulo, no Jadrim Brisamar com uma 
celebração eucarística às 19h que terá a ilustre presença 
do arcebispo da Paraíba, dom Aldo Pagotto.

Despedida e nova missão

Cearte
O CENTRO Estadual 

de Arte, da Secretaria de 
Educação, está disponibi-
lizando cursos livres nas 
áreas de audiovisual, ar-
tes visuais, dança, música 
e teatro.

São mais de 1.600 
vagas para 2016.1 e os 
interessados tem de hoje 
até o dia 26 de fevereiro 
para realizar as inscri-
ções.

O MEMORIAL da América Latina com apoio da Asso-
ciação dos Cartunistas do Brasil e do Instituto Memorial 
das Artes Gráficas do Brasil, realiza no próximo mês de 
abril o 1o Salão Latino-Americano de Humor.

Podem se inscrever (www.salaolatinoamericanodehu-
mor.com) desenhistas de humor gráfico (cartuns e cari-
caturas), profissionais ou não, utilizando o tema “Sons da 
América Latina” e no total 150 trabalhos serão selecionados 
e ficarão expostos no Memorial.

Humor gráfico

   Roberta Aquino, esta colunista, Roziane e Leconte Coelho já confirmaram 
presenças no baile do Vermelho e Branco, que acontece próximo dia 22 no Esporte 
Clube Cabo Branco. É a terceira vez que o grupo participa do evento que promete 
ser sucesso!

Curso
O SEBRAE vai 

promover o curso so-
bre “Desenvolvimento 
Territorial Sustentá-
vel” para formação de 
empreendedores do 
segmento. As inscri-
ções começam em 
fevereiro.

Turismo
A SOUTH AFRI-

CA Airways, membro da 
maior aliança global de 
empresas aéreas que é a 
Star Alliance, está de olho 
no turismo brasileiro, com 
destaque para o nordesti-
no. Daí porque a empresa 
vai participar, pela pri-
meira vez, do Festival de 
Turismo de João Pessoa. 

O evento será em 
outubro no Centro de 
Convenções de João 
Pessoa.

Salão
NESTA SEXTA-

FEIRA começa mais 
uma edição do Salão 
de Artesanato Pa-
raibano, evento que 
apresenta toda a 
diversidade de tipo-
logias que temos no 
Estado, produzidas 
pelos nossos valoro-
sos artesãos.

O Salão aconte-
ce até o final deste 
mês no Espaço Cultu-
ral José Lins do Rego 
tendo como tema o 
algodão colorido da 
Paraíba.

Dentista Edna Ferreira 
Guerra, empresário Alair 
Teixeira de Carvalho, Sras. 
Alana Barreto, Socorro Bri-
to Cunha, conselheiro Flávio 
Sátiro Fernandes, deputado 
estadual José Aldemir de 
Almeida, designer de jóias 
Kristhel Byancco, jornalista 
Paulo Santos, hoteleiro 
Henry Virgolino Sobrinho, 
executivo Telmano Leite 
Japiassu, ex-vereador Car-
los Barbosa de Sousa.
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PB reforça policiamento 
das divisas após fuga 
de presos no RN 
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Termo proibia venda de 
comidas, bebidas e uso de 
mesas e cadeiras no parque

Liminar revoga efeitos do TAC 
disciPliNameNto de aReia VeRmelHa

Os comerciantes infor-
mais que desejam trabalhar 
durante o Carnaval 2016 
na capital devem procurar 
a Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano (Sedurb) 
para se inscrever. O edital 
de cadastramento para o 
Folia de Rua, Carnaval Tra-
dição e Cafuçu disponibiliza 
200 vagas para ambulantes 
cadastrados em eventos 
pela secretaria. 

As vagas serão distri-
buídas entre barracas de 
lanche, pipoca, caipifru-
tas, espetinhos, isopor e 
fiteiros. Para se inscrever, 

os comerciantes precisam 
apresentar comprovante de 
residência, RG, CPF e Cer-
tidão Negativa de Tributos 
Municipais.

De acordo com o docu-
mento, será obrigatório o 
uso de extintores de incên-
dio certificados pelo Corpo 
de Bombeiros, além disso, 
também é obrigatório o uso 
dos crachás e adesivos de 
autorização da PMJP que 
serão entregues nos dias 
30 e 31 de janeiro durante 
a montagem e vistoria das 
barracas.

“Os interessados em 

vender produtos nas ruas 
próximas à via folia tam-
bém devem se cadastrar, 
independente de serem co-
merciantes de eventos ou 
não. Nós vamos fazer a fis-
calização em todos os pon-
tos para garantir este con-
trole”, destacou o secretário 
de Desenvolvimento Urba-
no, Hildevânio Macedo.

O sorteio das áreas 
destinadas a cada comer-
ciante inscrito deve ser 
realizado no dia 20 deste 
mês, a partir das 9h, no 
auditório do Centro Admi-
nistrativo Municipal. No 

local também será realiza-
da uma palestra para os co-
merciantes com o Corpo de 
Bombeiros e a Vigilância 
Sanitária Municipal.

Será permitida a insta-
lação de barracas do tama-
nho 3x3 e 4x3, devendo ser 
realizada na noite anterior a 
cada evento a partir das 22h 
e o desmonte deve ser feito 
no encerramento da festa, 
até as 7h do dia seguinte.

As inscrições devem 
ser feitas na própria Se-
durb e vão até o dia 15 de 
janeiro ou até o preenchi-
mento das vagas.

Os carnês para a quitação 
do IPTU de 2016 em Campina 
Grande começaram a ser dis-
tribuídos ontem pela Secreta-
ria de Finanças do Município.  
Os contribuintes poderão 
recebê-los pelos Correios e 
também poderão retirá-los 
na internet através do site da 
prefeitura.  Quem fizer o pa-
gamento em cota única terá 
direito a um desconto de 15% 
no valor do imposto. O secre-
tário Joab Pacheco informa 
que os interessados também 
poderão comparecer ao pré-
dio da prefeitura, na Aveni-
da Floriano Peixoto, Centro, 
onde funciona a Secretaria de 
Finanças para pegar pessoal-
mente os carnês. Para a retira-
da do documento na internet é 
necessário ter em mãos o car-
nê do IPTU de 2015. 

Apesar da mudança no 
horário de funcionamento 
das repartições municipais, 
a Secretaria de Finanças fun-
cionará normalmente, das 
8h às 17h. O pagamento do 
imposto pode ser feito em 
qualquer corresponde ban-
cário ou casa lotérica. Para 
2016, o IPTU sofreu reajuste 
de 10,48%, que, segundo o 
secretário Joab Pacheco, cor-
responde ao repasse do índi-
ce de inflação do período de 
dezembro de 2014 a novem-
bro de 2015.

Para a quitação do IPTU 

2016 a Secretaria de Finan-
ças da Prefeitura de Campina 
Grande emitiu 160 mil carnês,  
um aumento de seis mil em 
comparação ao ano passado, 
quando foram emitidos 154 
mil. O crescimento do número 
de carnês, de acordo com o se-
cretário de Finanças,  corres-
ponde à atualização do Cadas-
tro Imobiliário do Município, 
que continua sendo feito pela 
prefeitura, visando o aumento 
da arrecadação tributária.

A Secretaria de Finanças 
trabalha com a  expectativa 
de uma arrecadação de R$ 30 
milhões com a cobrança do 
IPTU. De acordo com o secre-
tário, apesar dos esforços para 
o crescimento da receita do  
IPTU, ainda é elevado o índice 
de inadimplência, que gira em 
torno de 50%. 

O prazo para quitação do 
IPTU 2016 vai até o dia 10 de 
março. Além da cota única, 
com desconto de 15%, os con-
tribuintes poderão fazer o pa-
gamento parcelado do tributo 
em até dez vezes, sendo que a 
parcela mínima não pode ser 
inferior a R$ 50.

Antes da decisão da liminar, a força-tarefa foi realizada normalmente, fiscalizando o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta 

Foto: Divulgação

Ambulantes já podem se cadastrar 
para trabalhar no Carnaval de JP

comÉRcio iNFoRmal

CG inicia entrega de  
carnês do IPTU 2016

imPosto

A BR-230 volta a ser interdi-
tada para as obras de construção 
do viaduto da Avenida Geraldo 
Mariz, em Tambauzinho, na capi-
tal. O fechamento compreende os 
quilômetros 17 e 18 da rodovia, e 
acontece em horários alternados a 
partir de ontem até amanhã, sem-
pre no período da noite. A obra 
integra o projeto de mobilidade 
urbana da Prefeitura de João Pes-
soa, criando alternativas de tráfe-
go à Avenida Epitácio Pessoa. 

A interdição iniciou às 22h de 
ontem e continuou até as 5h des-
ta quarta-feira. Nesse primeiro dia, 
foi suspenso o tráfego apenas para 
as faixas de sentido Cabedelo/João 
Pessoa. Na noite de hoje, a partir 
das 22h, será a vez das faixas de 
sentido João Pessoa/Cabedelo se-
rem interditadas, o que acontecerá 
até as 5h desta quinta-feira. 

A interdição da rodovia será 
necessária para que sejam des-
montados os suportes metálicos, 

um lastro de madeira e os tapu-
mes de proteção. 

A obra, que liga as Ruas José 
Florentino Júnior e Deputado Ge-
raldo Mariz, vai conectar o bair-
ro da Torre aos de Tambauzinho 
e Miramar, possibilitando que 
os condutores tenham uma rota 
alternativa à Avenida Epitácio 
Pessoa. Com a alternativa de trá-
fego, a via principal poderá ser 
desafogada, principalmente nos 
horários de pico.

Trecho da BR-230 é interditado
ViadUto de tamBaUZiNHo

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Quem fizer o 
pagamento em 
cota única terá 
direito a um 
desconto de 15%

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com e 

O juiz da 5ª Comarca de 
Cabedelo, João Machado de 
Souza Júnior, deferiu, em deci-
são monocrática, liminar que 
revogou os efeitos do Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) 
para os bares e estabelecimen-
tos comerciais filiados à Asso-
ciação de Empreendedores do 
Parque Estadual Marinho de 
Areia Vermelha. O TAC, assina-
do em outubro do ano passado, 
proibia a venda de bebidas, co-
midas e a colocação de cadeiras 
e mesas em Areia Vermelha. 

Contatado pela reporta-
gem de A União, o juiz confir-
mou a decisão e disse que ela 
foi motivada pelo fato de a as-
sociação não ter participado 
da reunião que definiu as de-
terminações do TAC. “Por não 
ter participado da reunião 
que definiu os acordos do 
TAC, a associação não pode 
ser compelida a cumprir as 
determinações contidas no 
documento”, declarou. 

A liminar foi deferida on-
tem, mas como os órgãos de 
fiscalização ainda não haviam 
sido informados da decisão, a 
força-tarefa que teve como ob-
jetivo fiscalizar o cumprimento 
do TAC - que passou a vigorar 
também ontem - aconteceu 
normalmente e nenhum esta-
belecimento pode exercer ati-

vidades que firam o Termo até 
órgãos como Sudema (Supe-
rintendência de Administração 
do Meio Ambiente), Secretaria 
Executiva de Meio Ambiente 
da Paraíba, Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) e Prefeitura 
de Cabedelo serem notificados 
oficialmente.

Uma reunião está marca-
da para esta manhã na sede do 
Ministério Público Estadual, na 
qual serão definidas estraté-
gias para derrubar a validade 
da liminar. “O nosso direito é 
bom e a gente não vai desistir 
de Areia Vermelha. O direito de 
proteger não pode perder para 
o direito de degradar”, disse o 

secretário executivo do Meio 
Ambiente, Fabiano Lucena.

Força-tarefa
A partir do próximo fim 

de semana a fiscalização em 
Areia Vermelha seria inten-
sificada com a participação 
do Batalhão Ambiental da 
Polícia Militar. Ontem, a força-
tarefa composta pelo Ministé-
rio Público, Polícia Ambien-
tal, Sudema e Secretaria de 
Meio Ambiente de Cabedelo 
esteve no Parque Estadual 
Marinho de Areia Vermelha, 
com o objetivo de verificar as 
condições que se encontram 
aquele ponto turístico.

Mesmo sendo uma terça-
feira, muitos turistas visitaram 
o parque de Areia Vermelha. 
Houve elogios à decisão das 
autoridades de tomar medidas 
para preservar o local. O ma-
jor Tibério Leite, comandante 
do BPAmb, informou que al-
guns ambulantes, que ainda 
não tinham conhecimento das 
novas regras, tentaram ir ao 
local, mas foram orientados 
pelos policiais do Batalhão 
Ambiental e também pela 
equipe da Sudema. Repre-
sentando o Governo do Es-
tado, esteve presente como 
integrante da força-tarefa o 
secretário-executivo de Meio 

Ambiente, Fabiano Lucena.
O Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC) que disci-
plina regras para visitação ao 
local foi assinado no ano passa-
do. O Batalhão Ambiental, um 
dos órgãos envolvidos na pre-
servação da área e que assinou 
o TAC, terá como missão fazer 
cumprir as novas regras. O ma-
jor Tibério Leite disse que esse 
trabalho será intensificado 
principalmente no fim de se-
mana quando aumenta o fluxo 
de turistas e de embarcações 
de todos os tipos e tamanho 
naquela área.

O efetivo do BPAmb, se-
gundo o major Tibério, será 

Feliphe Rojas
ESpecial para A União

reforçado para o cumpri-
mento das novas regras, caso 
elas permaneçam. Somente 
será permitido o consumo 
de bebida e comida dentro 
das embarcações. “Caso haja 
descumprimento, o proprie-
tário da embarcação sofrerá 
as sanções previstas em lei”, 
garante o militar.

Outro ponto turístico 
destacado pelo major Tibério 
é Areia Dourada, onde já foi 
constatado que 70% dos co-
rais existentes na área foram 
degradados. Por isso, disse, ha-
verá fiscalização constante na-
quele local e entre as medidas 
está a proibição da aproxima-
ção de embarcações a motor.

No mês passado, policiais 
do Pelotão Náutico, integra-
do ao Batalhão Ambiental, 
apreenderam na área do Par-
que Estadual de Areia Verme-
lha armadilhas para lagosta. 
A pesca da espécie é proibida 
pois está no período de defeso 
que vai até 31 de maio. No local 
da apreensão não havia nin-
guém, apenas o apetrecho.  

Areia Vermelha
O Parque Estadual Mari-

nho de Areia Vermelha é lo-
calizado no município de Ca-
bedelo, em uma área de 230 
hectares, e foi criado pelo De-
creto nº 21.263 de 28 de agos-
to de 2000. O ponto central é 
a ilha de Areia Vermelha,  um 
banco de areia de cerca de dois 
quilômetros de comprimento 
por um de largura, em frente 
à Praia de Camboinha, e apa-
rece sempre na baixa-mar, do 
mesmo modo que os corais de 
Picãozinho, em Tambaú.
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Bancários fazem protesto contra 
o Estatuto das Estatais na capital
Categoria quer alertar a 
sociedade para os riscos 
da aprovação da PEC 555

O Sindicato dos Bancá-
rios da Paraíba realizou na 
manhã de ontem, em frente 
à Agência da Caixa Econômi-
ca Federal Cabo Branco, no 
Centro de João Pessoa, um 
protesto contra o Projeto 
de Lei do Senado 555/2015, 
que cria o Estatuto das Esta-
tais, e em defesa da institui-
ção bancária.

O protesto fez parte tam-
bém da comemoração aos 
155 anos de fundação da ins-
tituição completados nesse 
12 de janeiro. O presidente 
do Sindicato dos Bancários 
da Paraíba, Marcos Henri-
ques, explicou que a inten-
ção do movimento é alertar 
a sociedade para os riscos da 
aprovação da PEC 555.

“Hoje a Caixa completa 
155 anos e existe um proje-
to de lei que foi apresentado 
pelo senador Renan Calhei-
ros que muda o estatuto das 
estatais abrindo o capital, 
não só a Caixa, mas também 
os Correios, o BNDES, etc. 
Nós somos extremamente 
contra esse projeto, porque 

abrindo o capital o banco 
deixa de ser 100% público, 
então isso é muito ruim para 
a classe bancária”, discorreu 
Marcos Henriques.

O presidente do sindi-
cato ainda afirmou que o 
processo entrega o banco 
ao capital privado. “Isso nós 
não queremos, por isso es-
tamos reivindicando nesse 
dia de hoje como também 
estamos em busca que a 
instituição realize mais con-
tratações. Vamos fazer uma 
luta grande nesse primeiro 
semestre para contratar, 
porque a Caixa está com o 
número reduzido de funcio-
nários e não está atenden-
do aos trabalhadores e os 
clientes de maneira adequa-
da”, finalizou.

Caso o Estatuto das Es-
tatais seja aprovado, fica 
permitido que as ações da 
instituição sejam compra-
das, sendo uma forma de 
privatização do banco públi-
co, o que já aconteceu com o 
Banco do Brasil. 

Com o protesto, o ban-
co só foi aberto a partir 
das 10h, provocando cons-
trangimento para quem en-
frentava uma longa fila  e 
precisava realizar qualquer 
atividade bancária na agên-
cia do Centro. 

Janielle Ventura
Especial para A União

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União
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Preços diferenciados são alvo de operação

Na manhã de ontem, 
a Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor (Procon-JP) au-
tuou fornecedores de bens 
e serviços de João Pessoa 
que estavam cobrando 
preços diferenciados para 
pagamentos à vista com di-
nheiro, cheque ou cartão de 
crédito. A Operação Cartão 
é Dinheiro foi realizada a 
partir de denúncias rece-
bidas pelas redes sociais e 
o objetivo é diminuir essa 
atividade, além de orientar 
o consumidor.

O secretário do Procon-JP, 
Helton Renê, alerta que os 
consumidores não devem 
aceitar preços diferentes ao 
usar o cartão de crédito para 
o vencimento, independente 
do anúncio de promoção ou 
não. “Por isso nossos fiscais 
estão nas lojas realizando a 
Operação, para inibir esse 
tipo de prática no comér-
cio local. Mas o consumidor 
deve continuar atento e fa-
zendo denúncias”, explicou.

Segundo Helton, cada 

À VISTA OU CARTÃO

Mobilização aconteceu em frente à Caixa Econômica Federal, no Centro, e fez parte da comemoração dos 155 anos da instituição 

vez mais consumidores es-
tão conscientes dos seus 
direitos e reivindicando-os 
através do Procon. Um dos 
canais onde mais há regis-
tro de denúncias é através 
do 0800 do órgão, além das 
redes sociais. Em breve os 
consumidores também te-
rão a opção de adquirir in-
formações ou registrar de-
núncias através do site que 
está sendo elaborado.

Completando, ele ainda 
diz que no site haverá um 
chat onde as pessoas pode-
rão receber apoio de con-
sultores jurídicos, além de 

outros serviços que vão fa-
cilitar ainda mais a vida do 
consumidor.

A professora Josefa Eliza-
bete dos Santos não acredita 
muito nas leis e na sua efeti-
vidade, mas gostou de ver a 
fiscalização do Procon-JP em 
ação. Ela afirmou já ter sido 
vítima de promoção diferen-
ciada onde se sentiu lesio-
nada pelo lojista em ques-
tão. "Temos que denunciar 
e lutar pelos nossos direi-
tos. A correria do dia a dia é 
grande e as vezes acabamos 
esquecendo, mas isso é im-
portante".

A Secretaria Munici-
pal de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon-JP) vai 
notificar os produtores de 
álcool que abastecem o mer-
cado de João Pessoa para que 
expliquem os sucessivos au-
mentos do combustível nos 
postos da capital. Pesquisa 
comparativa de preços reali-
zada ontem verificou que 34 
estabelecimentos elevaram o 
preço do litro do produto, 44 
mantiveram e oito reduziram.

O menor preço do eta-
nol (R$ 2,649) é encontrado 
no posto SIM (Água Fria) e, 
o maior (R$ 3,149) no posto 
JR (Manaíra). O secretário do 
Procon-JP, Helton Renê, afir-
ma que o preço do álcool está 
com elevações alarmantes 
e isso é também uma inter-
ferência na alta do preço da 
gasolina, porque o produto é 
composto por 27% de álcool.

“Todos nós já percebe-
mos que o preço do álcool 
vem subindo desmedida-
mente, já quase alcançando 
a gasolina. Não descartamos 
uma ação mais forte, inclu-
sive com a participação do 
Ministério Público Estadual, 
contanto que demos um 
basta a esses aumentos as-
sustadores”, afirmou Helton 
Renê, acrescentando que o 

levantamento de preços foi 
realizado em 102 postos em 
atividade na capital. 

Gasolina
Quanto à gasolina, 53 

postos aumentaram o preço, 
cinco a menos que na última 
pesquisa realizada no dia 29 
de dezembro de 2015. Cinco 
baixaram e três mantiveram 
o valor do produto no levan-
tamento de preço atual. O 
menor preço (R$ 3,570) foi 
encontrado no Posto Boa Via-
gem (Distrito Industrial) e o 
maior (R$ 3,899) ficou com o 
posto América (Varadouro). 

Diesel e GNV
O litro do óleo diesel teve 

aumento de preço em 28 pos-
tos, dois reduziram e 22 man-
tiveram, com o menor preço 
(R$ 2,779) praticado no posto 
Extra (Bairro dos Estados) e 
o maior (R$ 3,099) no posto 
Automix (Torre). O preço do 
gás natural veicular (GNV) 
se manteve em todos os 12 
postos que revendem o pro-
duto, com a média de preço 
de R$ 2,396. 

Para acessar a pesqui-
sa completa acesse: www.
joaopessoa.pb.gov.br/pes-
quisa-de-preco/combusti-
vel-1201/

Produtores notificados 
para explicar aumentos

álCOOl eTAnOl

Governo do Estado impulsiona cultura do algodão na Paraíba
O Governo do Estado, por 

meio da Emater/GU, vincula-
da à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento da Agrope-
cuária e da Pesca (Sedap), está 
intensificando a retomada do 
algodão no Estado, dentro do 
Projeto Algodão Paraíba. Na 
sexta-feira (8), técnicos da Em-
brapa/Algodão se reuniram 
com o diretor técnico da em-

presa, Vlaminck Saraiva, para 
avaliação das ações executa-
das em 2015 e o planejamento 
das que deverão ser postas em 
prática neste ano, cuja meta é 
implantar cinco mil hectares e 
contemplar 2.500 agricultores 
até o final de 2018.

Inicialmente, segundo o 
assessor estadual da cultura do 
algodão, José Joacy dos Santos, 

serão implantados 300 hec-
tares de algodão branco orgâ-
nico, variedade 8H, com a ins-
talação de Unidades de Testes 
de Demonstração (UTDs), as 
verdadeiras escolas de campo, 
que ensinam os agricultores 
desde o preparo do solo até a 
comercialização do produto. 
Neste primeiro momento vão 
ser contemplados 250 pro-

dutores de algodão dos mu-
nicípios de Jericó, Patos, Gu-
rinhém, Salgado de São Félix, 
Picuí e Baraúnas.

O assessor estadual do 
algodão avalia que a retoma-
da da cotonicultura no Esta-
do representa a esperança do 
desenvolvimento sustentável 
para  agricultores de 170 mu-
nicípios zoneados e com voca-

ção  para a cultura. Ele infor-
mou que a área plantada com 
algodão branco no ano passa-
do foi de apenas 55 hectares, 
sendo 15 ha em  Jericó e 40 ha 
em Gurinhém. De acordo com 
o diretor técnico da Emater, a 
produção do algodão já tem 
garantia de venda, logística e 
preços assegurados, mediante 
contrato de compra e venda, 

que deverá ser negociado di-
retamente entre o agricultor e 
o comprador, com preço justo.

Participaram da reunião 
os técnicos Valdinei Sofiatt, 
Odilon Reny Ribeiro e Dalfran 
Gonçalves, da Embrapa/Algo-
dão, além dos extensionistas 
Alexandre Alfredo, José Joacy 
dos Santos e  Vlaminck Saraiva, 
da Emater/GU.

DeSenVOlVIMenTO SUSTenTáVel

Lei
Explicando um pou-

co sobre as leis, o secre-
tário diz existir legislação 
que proíbe essa prática de 
promoções diferenciadas, 
como a Portaria 118/94, do 
Ministério da Fazenda, que 
considera a compra com 
cartão como sendo um pa-
gamento à vista. "Não pode 
haver cobrança diferencia-
da para a forma de paga-
mento escolhida pelo con-
sumidor, não importa se em 
dinheiro, cheque ou cartão”.

Ele também baseia a 
Operação Cartão é Dinheiro 
na decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STJ) proferi-
da em outubro do ano pas-
sado, que entendeu que os 
lojistas não podem conce-
der desconto apenas para o 
pagamento em dinheiro ou 
cheque e, assim, restringir 
o uso do cartão de crédito. 
“Os ministros do STJ consi-
deraram que a discrimina-
ção de preços seria uma in-
fração à ordem econômica, 
segundo a Lei nº 12.529, de 
2011, que reformulou o sis-
tema brasileiro de defesa da 
concorrência”.

Fiscais do Procon-JP visitam as lojas para inibir essa prática

Já está pago
Segundo o secretário do Procon-JP, quando aderi-
mos a um cartão de crédito já estamos pagando 
pelo uso antes mesmo de ir às compras. “Paga-
mos anuidade e/ou custos com várias outras 
tarifas, sem contar os juros quando se entra no 
rotativo”, afirmou. 

Risco faz parte
Helton diz que a cobrança de preço diferenciado 
no cartão é abusiva, porque o pagamento com 
cartão de crédito deve fazer parte de todos os 

benefícios oferecidos pelas lojas. Ele ressalta 
que “os fornecedores devem entender que ao 
trabalhar com cartão, o lojista aceita as condições 
estabelecidas em que cartão é igual a dinheiro, 
cabendo a ele negociar com a gerenciadora do 
cartão o aluguel de máquinas e taxa de adminis-
tração cobrada sobre o valor de cada compra, sem 
onerar ainda mais o bolso do consumidor”.

Denuncie
 Segundo o secretário do Procon-JP, Helton Renê, 
para que a Operação fosse deflagrada, foi essen-

cial a participação dos consumidores ao fazer as 
denúncias. Ele incentiva que as pessoas sempre 
busquem lutar pelos seus direitos. As denúncias 
podem ser feitas a través das seguintes formas:

Facebook: Procon PB
Telefone: 0800 083 2015 ou 3214-3040
Endereço: Avenida Dom Pedro I, no 473, Centro/
João Pessoa, PB
Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 17h30, com limite de 70 atendimentos 
diários.

Saiba mais

FOTO: Evandro Pereira
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Global Game Jam é 
realizado no Unipê

Em sua segunda edição com 
sede no Unipê e terceira em João 
Pessoa, o Global Game Jam – GGJ 
será realizado entre os dias 29 e 
31 de janeiro. O GGJ, o maior even-
to de desenvolvimento de jogos no 
planeta, acontece simultaneamente 
em diversos países, e tem como pro-
posta utilizar novas ferramentas de 
tecnologia para projetar, desenvol-
ver e criar jogos. O evento é gratuito 
e aberto para a comunidade externa 
ao Unipê e de toda a Paraíba. Há três 
formas diferentes e complementa-
res de inscrição: o preenchimento 
de formulário, a participação num 
grupo de Facebook e a inscrição no 
próprio site do GGJ. Os links podem 
ser acessados no portal unipe.br.

Emlur realiza Verão 
#Praia Limpa

A Autarquia Especial de Lim-
peza Urbana (Emlur) lança nesta 
sexta-feira a campanha de Verão 
#Praia Limpa, no Busto de Taman-
daré, entre Tambaú e Cabo Branco. 
A partir deste fim de semana, o 
grupo Catadores de Arte vai lembrar 
aos pessoenses e turistas a impor-
tância de contribuir com a limpeza 
da cidade.  O grupo, formado por 
agentes de limpeza da Emlur, apre-
senta uma performance percussiva 
com repertório voltado para temas 
relacionados à preservação do meio 
ambiente. Eles fazem a interação 
com o público chamando atenção 
para os temas voltados para a lim-
peza da cidade e para a divulgação 
do Teleatendimento Alô Limpinho, 
número 0800 0832425.

Roda de Gestantes é 
lançada no Valentina

A Secretaria de Políticas Pú-
blicas para as Mulheres (SEPPM)  
lança nesta sexta-feira a Roda de 
Gestantes, que vai atender mulhe-
res que moram no Valentina de Fi-
gueiredo e entorno. O projeto é uma 
parceria entre a SEPPM e o Centro 
de Práticas Integrativas e Comple-
mentares Canto da Harmonia, do 
Valentina. A roda de gestantes tem 
a função de esclarecer dúvidas em 
relação ao parto e pré-natal, como 
também no puerpério. A roda possui 
demanda livre e poderão participar 
gestantes do Valentina e entorno 
como Paratibe, Mussumago, Praia do 
Sol e Gramame. As atividades serão 
realizadas sempre às sextas-feiras, 
das 14h às 17h, com intervalo de 15 
dias. A primeira roda de gestantes 
acontecerá no dia 22 de janeiro.

Previsão do tempo 
para a Paraíba

A Agência Executiva de Ges-
tão das Águas da Paraíba (Aesa) 
prevê para hoje pancadas de chuvas 
em todo o Estado. Nebulosidade va-
riável com possibilidade de chuvas 
em áreas isoladas, principalmente 
à noite, é a previsão para Sertão e 
Alto Sertão. A variação de nuvens 
com possibilidade de chuva rápida 
em áreas isoladas está prevista para 
Litoral e Agreste e apenas nebulo-
sidade variável no Cariri/Curimataú. 
Segundo a meteorologista da Aesa, 
Carmen Becker, o período pré-chuvo-
so foi marcado por chuvas isoladas e 
algumas com maior força por um vór-
tice ciclônico, ocorrido em dezembro 
e início de janeiro.  Hoje, as tempe-
raturas variam entre 24ºC e 30ºC no 
Litoral; entre 19ºC e 28ºC no Brejo, 
e entre 21ºC e 30ºC no Agreste. Na 
parte oeste da Paraíba, os termôme-
tros marcarão entre 20ºC e 32ºC no 
Cariri/Curimataú; variarão entre 22ºC 
e 34ºC no Sertão e Alto Sertão. 

Paraíba reforça policiamento das 
divisas após fuga de presos no RN
Mais de 40 criminosos
fugiram ontem da
Cadeia Pública de Natal

A Secretaria da Segurança 
e da Defesa Social (Seds) da Pa-
raíba reforçou o policiamento 
das divisas com o Rio Grande 
do Norte ontem depois que 
mais de 40 presos fugiram da 
Cadeia Pública de Natal, capital 
potiguar. A medida inclui prin-
cipalmente reforço nas regiões 
do Litoral Norte paraibano e de 
Santa Rita.

“Entramos em contato 
com a secretária de Seguran-
ça Pública daquele Estado, 
Kalina Leite, confirmamos o 
reforço do efetivo na divisa e 
ainda solicitamos a lista dos 
presos que fugiram, assim 
como fotografias, e também 
nos colocamos à disposição 
para integrar forças na cap-
tura dos fugitivos”, explicou 
o secretário da Segurança e 
da Defesa Social da Paraíba, 
Cláudio Lima. 

O comandante da Polícia 
Militar, coronel Euller Cha-
ves, destacou que já se reuniu 
com os gestores do Comando 
Regional Metropolitano para 
reforçar o policiamento nas 
áreas do 7º Batalhão de Polí-
cia Militar de Santa Rita e 2ª 
Companhia Independente de 
Mamanguape, a fim de intensi-
ficar as estratégias de trabalho. 

“Inicialmente nós refor-
çamos com uso dos efetivos 
das Forças Táticas dessas uni-
dades, com suporte do Bope 
para estabelecer respostas 
imediatas, e também Bata-
lhão de Trânsito, por meio da 
Companhia de Polícia  Rodo-
viária. As agências de Inteli-
gência das Forças de Seguran-
ça também estão interligadas 
para buscar informações que 
nos conduzam a prisões”, fri-
sou o comandante.

Nos 12 meses do ano de 2015, 
o Corpo de Bombeiros Militar da 
Paraíba (CBMPB) atendeu 16.883 
ocorrências em todo o Estado. Os 
números representam as respos-
tas dadas às solicitações da popu-
lação que chegam aos bombeiros 
através do193.  Os serviços foram 
realizados pela corporação atra-
vés das 11 unidades bombeiro 
militar distribuídas ao longo do 
território paraibano. 

Dentre estas ações, encon-
tram-se as operações de combate 
a incêndio, busca e salvamento, 
atendimento pré-hospitalar - 
além das ações preventivas, que 
também foram contabilizadas.

De acordo com informações 
da seção de Planejamento e Esta-
tísticas do CBMPB, de janeiro a de-
zembro de 2015 foram realizadas 
3.827 ações de combate a incêndio, 
de diversos tipos, sendo o incêndio 
em vegetação fora de área de pre-
servação ambiental o de maior inci-
dência. Esse tipo somou 1.289 casos, 

sendo seguido por 655 combates 
realizados em terrenos baldios. 

“Esses números revelam a 
imprudência de algumas pessoas 
ao jogar piolas de cigarros nes-
ses solos, acumular lixo e também 
ao efetuar queimas para limpar o 
terreno, que acabam por fugir do 
controle - resultando em um in-
cêndio”, avaliou o chefe da Seção 
de Planejamento e Estatísticas do 
CBMPB, tenente-coronel Nazare-
no de Oliveira. 

Foram computadas, ainda, no 
ano de 2015, 5.188 ações de busca 
e salvamento, sendo 2.155 na re-
gião da Grande João Pessoa, 1.531 
na área de Campina Grande e 1.502 
em Patos e cidades vizinhas. 

Salvamento aquático
Em todo o Estado, foi tam-

bém totalizado um número de 63 
vítimas aquáticas sem óbito. Só na 
região do 1º Comando Regional 
de Bombeiro Militar (CRBM), que 
corresponde a Grande João Pes-

soa e municípios vizinhos, ou seja, 
concentra grande parte do litoral, 
foram realizados 87 resgates aquá-
ticos e 154 ações de primeiros so-
corros em praias. Além disso, foram 
registradas 104 crianças perdidas 
nessa região.

Atendimento pré-hospitalar
As ocorrências de atendimento 

pré-hospitalar na região paraibana 
chegaram a 7.818 casos, incluindo 
queda (557) e atendimentos clíni-
cos (3.133). Além dessas ações, ain-
da foram contabilizados 3.608 aci-
dentes, sendo 2.731 ocorrências de 
trânsito sem vítimas fatais.

A seção de Planejamento e Es-
tatísticas do CBMPB revelou ainda 
o alto índice de trotes computados 
pelo Centro Integrado de Opera-
ções Policiais (Ciop). Em toda Paraí-
ba, esse número chegou a 38.972, 
sendo mais frequente na região do 
3º CRBM, sediado em Patos, que 
teve 21.903 casos de ligações falsas 
para o 193.

CBMPB atende 16,8 mil ocorrências
BALANÇO DE 2015
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Número de atendimentos pré-hospitalar chegou a 7.818 casos na Paraíba; foram contabilizados ainda 3.608 acidentes

A comissão coordenadora 
dos processos seletivos internos 
do Corpo de Bombeiros Militar 
da Paraíba (CBMPB) divulgou 
os resultados dos exames de 
aptidão física realizados nos 
dias 16 e 17 de dezembro de 
2015. No ato consta também a 
convocação para efetuação da 

pré-matrícula.
O presidente da comissão 

coordenadora dos processos, 
coronel Denis Nery, ressalta a 
importância do certame para 
a qualificação profissional do 
efetivo do CBMPB. “Esses cur-
sos eram muito esperados pelo 
nosso efetivo, já que propor-

cionam a desejada ascensão 
dentro da carreira militar. Além 
disso, representam a nossa pre-
ocupação em qualificar e aper-
feiçoar constantemente nossa 
tropa”, comentou o coronel 
Denis, que também é subco-
mandante geral do Corpo de 
Bombeiros Militar da Paraíba.

Corpo de Bombeiros divulga resultado de TAF

No total, foram 71 vagas disponibilizadas, distribuídas pelos CHO – Curso de Habilitação 
de Oficiais (20 oportunidades), CFS – Curso de Formação de Sargento (23, sendo três para 
músicos e corneteiros) e CFC – Curso de Formação de Cabo (28, com três para músicos e cor-
neteiros). A validade da seleção é de um ano, podendo ser prorrogada por igual período.

O processo

Polícia Militar  
intensifica ações 
de combate ao 
porte de arma 

A Polícia Militar apre-
endeu dez armas de fogo, na 
segunda-feira (11), em João 
Pessoa, Campina Grande, Ima-
culada, Conde, Juripiranga, 
Alagoa Grande, Queimadas e 
Salgado de São Félix. 

Foram sete revólveres e 
três espingardas. Dez pessoas 
foram detidas, a última delas 
em Campina Grande, onde po-
liciais do 2º Batalhão flagraram 
Maelson Rodrigues de Almei-
da, de 23 anos, com um revól-
ver calibre 38, durante aborda-
gem no bairro Santa Rosa.  No 
Conde, Litoral Sul, policiais da 
1ª Companhia Independente 
apreenderam um revólver de 
mesmo calibre com Joaquim 
Januário de Souza, de 36 anos.

Dos suspeitos detidos, 
cinco estavam com as armas 
para a prática de assaltos, a 
exemplo da dupla que inva-
diu a casa de um agricultor, 
no bairro da Catingueira, em 
Campina Grande, e foi detida 
com uma espingarda, na Zona 
Rural da cidade de Queimadas.

A PM reforçou as ações 
em todo o Estado neste mês 
de janeiro, com destaque para 
o aumento do número de blit-
ze e a intensificação das ron-
das e abordagens nos locais 
com mais registros de ocor-
rências.
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Defesa confirma que 
Marcos Valério aceita 
fazer delação premiada
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CAMPANHA CONTRA O CAIXA DOIS

Entidades querem fiscalizar eleições
OAB defende que cada 
cidadão brasileiro atue 
como agente fiscalizador

Aconteceu nessa terça-
feira, 12, o lançamento oficial 
dos comitês de combate ao cai-
xa 2 de campanhas eleitorais, 
iniciativa da OAB Nacional em 
conjunto com a Conferência 
Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB) e o Movimento de 
Combate à Corrupção Eleitoral 
(MCCE). O primeiro foco está 
nos pleitos municipais marca-
dos para outubro deste ano.

A ideia é que a sociedade 
civil, por meio de entidades 
representativas como a OAB e 
a CNBB, ajudem na fiscaliza-
ção do caixa 2 de candidatos, 
apresentando denúncias ao 
Ministério Público e à Justiça 
Eleitoral. A campanha também 
tem como objetivo a conscien-
tização da população no senti-
do de não votar em candidatos 
que utilizem recursos irregula-
res no pleito.

Cada uma das mais de 
1.300 subseções da OAB, es-
palhadas por todos os estados 
do País, atuará na campanha, 
assim como as mais de 5.000 
paróquias católicas. A Ordem 
irá convidar centenas de ou-
tras entidades da sociedade 
civil para ajudar.

Segundo o presidente na-
cional da OAB, Marcus Vinicius 
Furtado Coêlho, a atual cam-
panha de combate ao caixa 2 
de campanha se espelha em 
outras ações bem-sucedidas, 
como o fim do investimento 
empresarial em partidos e 
candidatos, a Lei Ficha Limpa e 
o combate à compra de votos. 
As entidades também atuarão 
no Congresso Nacional pela 
aprovação de projeto de lei 
que criminalize o caixa 2.

“Se proibimos o financia-

mento lícito, temos agora que 
nos unir contra o financiamen-
to ilícito. As eleições devem ser 
pautadas em ideias, propostas 
e serviços, e não no dispêndio 
financeiro de cada um. Lutar 
contra o caixa 2 é uma pau-
ta cidadã, luta importante e 
fundamental. O germe da cor-
rupção administrativa está na 
eleitoral, no desvio de conduta 
e na relação imprópria entre 
financiadores e financiados”, 
explicou.

Para a OAB, cada cidadão 
do País deve agir como um 
observador, monitorando can-
didatos e partidos. Com a proi-
bição do financiamento em-
presarial e o estabelecimento 
de tetos de gastos, o caixa 2 
fica visível a olho nu, principal-
mente em campanhas holly-
woodianas, incompatíveis com 
os recursos declarados pelos 
candidatos. “Este é o ano da 
sociedade brasileira fazer a 
grande virada contra a corrup-
ção. Voto não tem preço, voto 
tem consequências. As conse-
quências são os desvios de re-
cursos”, disse.

Na parte legislativa, a OAB 
Nacional atuará no Congresso 
pela aprovação de projeto que 
criminalize o caixa 2. Segundo 
Marcus Vinicius, há várias pro-
postas em tramitação, de par-
tidos de todos os matizes. “Os 
partidos políticos, pelo menos 
no discurso, estão dando de-
monstração de que podem 
criminalizar o caixa 2. Mas, 
tal qual a Lei da Ficha Limpa, 
aprovada com mobilização po-
pular, é chegada a hora de a so-
ciedade pressionar o Congres-
so para transformar o discurso 
político em prática.  Sociedade 
brasileira quer que essa pauta 
seja votada e que o Congresso, 
de forma transparente, revele 
se há algum parlamentar a fa-
vor do caixa 2”, asseverou.

O Governo da Paraíba, por 
meio da Secretaria do Estado de 
Planejamento, Orçamento, Ges-
tão e Finanças, refutou ontem, por 
meio de nota, as informações divul-
gadas pela UEPB sobre o pagamen-
to dos servidores. Confira abaixo, 
na íntegra:

A Secretaria do Estado de Planeja-
mento, Orçamento, Gestão e Finanças 
refuta as informações divulgadas pela 
Universidade Estadual da Paraíba de que 
o pagamento da folha de pessoal dos 
servidores ativos da UEPB referente 
ao mês de dezembro de 2015 não havia 
sido realizado devido a não transferên-
cia pelo Governo do Estado de recursos 
do duodécimo para a  instituição.

De acordo com o secretário Tár-
cio Pessoa, todo dia 30 os valores do 
duodécimo têm sido repassados, não 
só à UEPB, mas a todos os poderes, 
que receberam seus duodécimos ri-
gorosamente dentro do prazo legal 
estipulado.

É válido destacar, ainda, que no 
caso da UEPB o repasse foi feito em 
duas parcelas: uma, no dia 23 de dezem-
bro, e outra, no dia 30 de dezembro.

Com o pagamento dos duodé-
cimos, o Governo do Estado confir-
ma seu compromisso, apesar da crise 
econômica pela qual atravessa o País. 
Outro exemplo desse compromisso é 
o pagamento dos servidores sempre 
dentro do mês trabalhado.

Governo refuta versão divulgada pela UEPB
PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Ao todo, 46 entidades estive-
ram representadas em apoio aos 
novos comitês de fiscalização con-
tra o caixa 2. Dom Joaquim Mol 
Guimarães, representante da CNBB, 
comentou a participação da entida-
de. “Seria estranho se a Igreja não 
participasse. Temos histórico de in-
centivo e de luta direta pela cidada-
nia, pela ética, pela verdade. A luta 
contra o caixa 2 é uma espécie de 
purificação da política”, comparou.

Luciano Santos, representante 
do MCCE, afirmou que os comitês 

servem para receber a denúncia e 
formalizá-las ao Ministério Públi-
co. “É uma fórmula que funciona 
comprovadamente, ainda por cima 
com parceiros de peso. Se o tra-
balho de fiscalização não ocorrer 
durante o processo eleitoral, esta-
remos fadados ao fracasso, pois as 
contas somente são prestadas 30 
dias após o pleito”, esclareceu.

Marlon Reis, representante da 
Associação dos Magistrados Bra-
sileiros (AMB), fez um resgate das 
ações da sociedade desde a déca-

da de 1990. “Tudo começou com 
a conquista da primeira lei de ini-
ciativa popular, a 10.840. Depois, 
tivemos outro marco, a Lei da Ficha 
Limpa. Ambas convidaram a Justiça 
Eleitoral a exercer seu papel efeti-
vo de árbitro do processo, e não so-
mente contabilizar votos. Não te-
nho dúvidas enquanto observador 
de que o caixa 2 invariavelmente 
implica em abuso do poder econô-
mico, não há como usar verbas de 
campanha ilicitamente sem se va-
ler diretamente disso”, disse.

Comitês devem fiscalizar denúncias

Junto ao Poder Legislativo, a OAB Nacional fará pressão no Congresso pela aprovação de projeto que criminalize o caixa dois

FOTO: Valter Campanato/Agência Brasil

Sistema Integrado de Administração Financeira comprova defesa do governo

Depois da implantação do 
SEI (Sistema Eletrônico de In-
formações), em outubro pas-
sado, que tornou a tramitação 
de processos administrativos 
sem o uso de papel e de forma 
mais célere, o TRE-PB já co-
meça a se preparar para a im-
plantação do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe).

Após gestões feitas pela 
administração do desembar-
gador João Alves da Silva junto 
ao Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) no início do ano pas-
sado, o TRE-PB recebeu um 
equipamento de armazena-
mento (storage) de fabricação 
da empresa EMC, referência 
mundial na área de armazena-
mento de dados, que ampliará 
em sete vezes a capacidade de 
armazenamento de dados da 
Justiça Eleitoral Paraibana, de 
20 para 142 Terabytes.

“Com o anúncio do TSE 
no início de 2015 de im-
plantar o PJe naquela Corte 
Superior e expandir para os 
Regionais a partir de 2016, 
determinei que fossem evi-
dados todos os esforços para 
deixar o TRE-PB com a in-
fraestrutura técnica pronta 
para receber essa nova tecno-
logia, que tal qual o SEI pro-

porcionou no âmbito admi-
nistrativo, trará considerável 
celeridade à tramitação dos 
processos judiciais da Justiça 
Eleitoral Paraibana”, afirmou 
o presidente João Alves.

De acordo com o secre-
tário de Tecnologia da Infor-
mação do TRE-PB, George 
Bezerra, o Tribunal recebeu 
quatro racks EMC Clarion 
CX4-960, dos quais dois serão 
instalados na sede do TRE-PB 
e o restante serão destinados 
ao Fórum Eleitoral da Capi-
tal, onde se encontra o site 
backup do TRE.

“Com essa tecnologia, 
além do aumento da capaci-
dade de armazenamento, nos 
trará alta disponibilidade dos 
serviços, já que as informa-
ções armazenadas na sede 
serão automaticamente repli-
cadas para os equipamentos 
instalados no Fórum, aten-
dendo assim os principais re-
quisitos para implementação 
do PJe”, disse.

Os equipamentos já estão 
sendo recebidos e conferidos 
pelos técnicos da Secretaria 
de Tecnologia da Informação 
para serem instalados, testa-
dos e ativados ainda no pri-
meiro trimestre de 2016.

TRE começa a implantar 
processo judicial eletrônico

MODERNIZAÇÃO
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Picciani reúne aliados para discutir 
eleição para a liderança do PMDB
Atual líder já foi deposto 
por manobra de Cunha e 
reconduzido ao cargo

“Esquerdismo, doença infantil do comunismo”, 
precisamente com este título, há cerca de 95 anos 
(maio de 1920), Vladimir Ilitch Lenin escreveu 
e publicou em Moscou um ensaio-panfleto 
denunciando severamente os PCs da Alemanha e 
da Inglaterra pelo extremismo de suas estratégias,  
visto como “desvio ideológico à esquerda”.

No cerne das acusações do patriarca do 
comunismo, a intransigência destes radicais 
que consideravam inúteis os partidos políticos, 
desnecessária a atuação do Partido nos 
parlamentos “burgueses” e, portanto, qualquer 
compromisso com os trabalhistas e social-
democratas descartados liminarmente como 
“reformistas”, embora dominassem amplos setores 
da classe operária nos respectivos países.

A advertência de Lênin mostrou-se 
plenamente justificada uma década depois quando 
o delirante PC alemão cometeu o catastrófico 
disparate ao converter a social democracia 
reformista e não o nacional-socialismo hitlerista 
no principal adversário dos comunistas.

O Cavaleiro da Esperança, Luís Carlos Prestes, 
cometeu o mesmo erro nada menos do que 
três vezes e, aparentemente, não por ignorar a 
repreensão de Lênin, mas por não identificar suas 
alianças com a necessária objetividade: em 1935, 
deixou de lado a recém-lançada e robusta Aliança 
Nacional Libertadora e partiu para uma canhestra 
insurreição militar (mais tarde explicada de 
forma ainda mais canhestra como “levante 
antifascista”).

Em 1945, recusou enxergar Vargas como o 
verdugo da sua mulher, Olga Benário e embarcou 
no “queremismo” em vez de aproximar-se dos 
socialistas não-revolucionários, dos reformistas 
civis da ANL e dos camaradas-tenentistas 
que sempre desconfiaram dos compromissos 
democráticos de Vargas. Em 1963-1964 finalmente 
apostou todas as fichas num confronto de Jango 
com as lideranças “burguesas” que se preparavam 
para disputar as presidenciais de 1965. Sabemos o 
resultado da desastrada e desastrosa aposta.

A doença do infantilismo esquerdista 
diagnosticada por Lênin é contagiosa, incurável, 
desafia o tempo e o espaço. Não obstante as 
preferências dos seus fundadores por Trotsky e 
não pelo deformado stalinismo, o PT deixou-se 
contaminar pelo esquerdismo doentio e suicida 
que o pai do comunismo soviético antecipou com 
tanta perspicácia e acuidade.

Imantada ao noticiário da Lava Jato e ao 
jorro contínuo dos escândalos, nossa imprensa 
e nossa sociedade parecem mesmerizadas 
pelo rosário e dimensões das roubalheiras, 
completamente desatentas a sintomas não menos 
graves da síndrome do esquerdismo infantil - a 
incompetência.

O dedo podre do aparelhamento partidário 
existe em todos os quadrantes do universo 
ideológico. A direita é burra, estupida. Mas o 
esquerdismo infantilóide está nos obrigando a 
conviver de forma patológica com a inépcia. Uma 
aberrante solidariedade com incapazes e néscios, 
porém beneficiados pela identidade de ideias, está 
produzindo um irreparável retrocesso.

A devoção às nulidades em situações-limite 
como a que vivemos é criminosa, mas este tipo 
de crime não está previsto no Código Penal. Ao 
contrário é estimulado. A cada dia que passa 
o Estado brasileiro torna-se mais vulnerável à 
imperícia de seus agentes. A expansão ilimitada 
desta bisonhice funcional acaba por impor-
se como padrão, atingindo indistintamente 
todos os atores e elencos da cena política: a 
situação e oposição, o mercado e a academia, 
eleitos e eleitores, a imprensa e seus críticos 
- todos parecem igualmente estabanados e 
enfileirados.

O paroxismo que Lênin denunciou foi na verdade 
um apelo à razão e à eficácia. A paranoia esquerdista 
difere muito pouco da paranoia direitista. Igualmente 
tortas, só deixarão de reproduzir-se quando 
finalmente for aplicada a vacina contra a mosca azul 
- um aedes de última geração que prefere a estultice 
e só prolifera ao lado dos incompetentes e burocratas 
do aparelho estatal.  

(Reproduzido do Observatório da Imprensa)

O que deu errado III

opiniao.auniao@gmail.com

Dines 
Alberto

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil 
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O líder do PMDB na Câ-
mara, deputado Leonardo 
Picciani (RJ), participou on-
tem de encontro em Brasília 
com deputados aliados para 
discutir a eleição para a li-
derança do partido na Casa, 
que ocorrerá logo após o re-
torno dos trabalhos legislati-
vos, em fevereiro.

Enfrentando forte opo-
sição na bancada peeme-
debista, Picciani chegou a 
ser retirado do cargo no fim 
do ano passado por perder 
apoio da maioria, mas conse-
guiu retornar à liderança. 

Agora, para as eleições 
que acontecerão no próximo 
mês, ele já traça a estraté-
gia para se manter à frente 
do maior partido da Câmara 
dos Deputados. O primeiro 
passo, segundo ele, é garan-
tir que o eleito seja escolhi-
do por maioria absoluta dos 
votos, e não por dois terços, 
como defende parte da ban-
cada do PMDB. 

“Líder é expressão da 
maioria e não expressão de 
dois terços. Isso é o que di-
zem as regras da Casa. Tan-
to é assim que, quando esse 
grupo me afastou, fez por um 
voto acima do mínimo ne-
cessário, referendando esse 
quórum. Faremos por maio-
ria. Havendo candidatos a 
disputar, eu apresentarei 
meu nome para recondução, 
quem obtiver maioria abso-
luta elegerá o líder”. Apesar 
de se antecipar à disputa, 

Leonardo Picciani enfrenta forte resistência do bloco de Cunha, mas conta com Planalto ao seu lado

Picciani disse que ainda ouvi-
rá outras posições no partido 
para buscar convergência. 
Segundo ele, o presidente 
nacional do PMDB e vice-pre-
sidente da República, Michel 
Temer, tem se mantido afas-
tado das negociações para 
a liderança da bancada. “O 
conjunto da bancada tem 
grande apreço pelo presiden-
te Temer, acho desnecessário 
a presença do presidente do 
partido e vice da República 
na disputa interna da banca-
da”, afirmou.

Segundo Picciani, o Palá-
cio do Planalto também não 
fez nenhum movimento a seu 
favor. No entanto, o deputado 
admitiu que “há posiciona-
mento político do Planalto em 
me considerar um aliado, mas 
não há ação neste sentido”.

Perguntado se assumi-
rá a Secretaria de Aviação 
Civil (SAC) – que está interi-

namente sob o comando de 
Guilherme Ramalho desde a 
saída de Eliseu Padilha por 
desavenças com o governo – 
Picciani disse que ainda não 
recebeu convite.

“Convite para SAC tem 
que ser feito, desconheço 
qualquer convite. Em ocor-
rendo, em fazendo opção por 
deputado da bancada, isso 
nada terá a ver com a disputa 
da liderança, será opção do 
governo”.

Impeachment
Leonardo Picciani de-

fendeu que o presidente da 
Câmara, deputado Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), convoque 
o quanto antes a sessão para 
decidir novamente a comis-
são que analisará a abertura 
de impeachment contra a 
presidente Dilma Rousseff. 
Esse foi um dos motivos que 
o levou a ser destituído da li-

derança no ano passado, de-
pois que parte da bancada se 
revoltou contra os nomes in-
dicados por ele para compor 
a comissão.

Na ocasião, a ala rebelde 
do PMDB se uniu com outros 
partidos e apresentou uma 
chapa alternativa à indicada 
pelos líderes partidários, e 
que acabou vencedora. No 
entanto, o Supremo Tribunal 
Federal considerou a eleição 
inválida e determinou que a 
Câmara eleja chapa indicada 
pelas lideranças.

Para evitar novos atritos 
com os colegas de bancada, 
Picciani disse que incluirá 
nomes sugeridos por ele da 
última vez, mas com espaço 
para outras indicações. “Cer-
tamente faremos indicações 
diferentes do que foi feito 
outra vez. A ideia é fazer indi-
cação que mescle essas duas 
chapas”.

Michèlle Canes 
Da Agência Brasil

O advogado de defesa do pu-
blicitário Marcos Valério disse que 
o empresário está disposto a cola-
borar com as investigações da Ope-
ração Lava Jato caso seja feito um 
acordo de delação premiada, in-
cluindo os benefícios previstos em 
lei. Segundo Marcelo Leonardo, há 
uma negociação para viabilizar um 
acordo. Segundo o advogado, no 
fim do ano passado os procuradores 

da força-tarefa da operação mani-
festaram interesse.

“O Marcos manifestou à dis-
posição de ajudar na investigação, 
como já colaborou em oportuni-
dades anteriores, desde que, de 
fato, o Ministério Público Federal 
se disponha a fazer um acordo de 
delação premiada, no qual ele ob-
tenha os benefícios legais, já que 
nas vezes anteriores, ele colaborou 
com a PGR [Procuradoria-Geral da 
República], mas acabou não tendo 
nenhum benefício”, disse.

De acordo com a defesa, Mar-
cos Valério está “à disposição” para 
colaborar, desde que se faça com ele 
o acordo que permita obter os be-
nefícios que a lei atribui a quem faz 
delação premiada. Sobre o que será 
negociado, o advogado se limitou a 
dizer que é “o que está na lei”.

Segundo o advogado, a lei ga-
rante benefícios mesmo para a pes-
soa que já foi condenada. Valério 
foi condenado a 37 anos de prisão 
no processo do mensalão. Ele cum-
pre pena em Minas Gerais.

Defesa de Marcos Valério confirma 
interesse por delação premiada

OPERAÇÃO LAVA JATO

Diego Emir
Especial para a Agência Estado

O ex-presidente da 
República José Sarney 
(PMDB) fraturou o ombro 
e teve escoriações no coto-
velo após sofrer uma que-
da no banheiro de sua re-
sidência na Ilha de Curupu, 
a 20km da capital São Luís 
na manhã dessa terça-fei-
ra, 12. O peemedebista foi 

transferido com urgência, 
por meio de helicóptero, 
para o Hospital UDI na ca-
pital maranhense. Ele esta-
va acompanhado do neto, o 
deputado estadual Adria-
no Sarney (PV). Segundo a 
assessoria de imprensa do 
ex-presidente, ele deverá 
passar por cirurgia.

Ao chegar à unida-
de hospitalar, Sarney foi 
submetido a uma série de 

exames que constataram a 
fratura e a necessidade de 
interná-lo. Não houve ne-
cessidade de internação em 
UTI. Até o fechamento desta 
edição, não havia decisão 
sobre onde será realizada 
a cirurgia no ombro do ex
-presidente, se em São Luís, 
Brasília ou São Paulo.. 

Sarney estava na Ilha 
de Curupu desde o último 
domingo, 10, e pretendia fi-

car até a manhã desta quar-
ta-feira, 13. Aos 85 anos, o 
ex-presidente tem sido vis-
to com frequência na capi-
tal maranhense, onde tem 
aproveitado para descansar 
ao lado da família e também 
realizar reuniões políticas, 
além de desenvolver algu-
mas atividades internas no 
diretório estadual do PMDB. 
(Com informação da Agên-
cia Brasil)

Sarney cai em casa e fratura ombro 
INTERNADO POR PRECAUÇÃO
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Brasil 

Lava Jato analisa doações da 
OAS para políticos e partidos
Há registros de valores 
para PT, PSDB, PMDB
e outros partidos

A Operação Lava Jato 
analisa registros de doações 
eleitorais e contribuições 
partidárias da OAS encontra-
dos nas buscas e apreensões 
feitas pela Polícia Federal 
nos endereços da empresa - 
uma das líderes do cartel que 
fatiava obras na Petrobras e 
em outras áreas do gover-
no, corrompendo políticos e 
agentes públicos. 

 Há valores para o PT, 
PSDB, PMDB e outros parti-
dos, declarados oficialmente 
à Receita Federal e lançados 
nos balancetes da companhia. 
Os investigadores da força-ta-
refa da Lava Jato tentam de-
cifrar como a propina paga a 
políticos, partidos e agentes 
públicos era oculta na con-
tabilidade da empreiteira e 
quem foram os beneficiados.

A PF destacou em aná-
lise de material apreendido, 
anexado no final de 2015 
ao inquérito que apura o 
envolvimento de executi-
vos da OAS no esquema da 
Petrobras, o registro de do-
ação para o Instituto Lula - 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva - sem valores 
especificados. O controle de 
supostos pagamentos para 

o instituto está na mesma 
tabela de doações que eram 
lançadas na contabilidade 
interna em uma planilha de-
nominada “Adição”. Uma fór-
mula associada à conta em 
que aparece a referência ao 
instituto está sob análise.

São arquivos recupera-
dos do computador de um 
executivo da OAS, Alexandre 
Portela. Nesses e-mails, fo-
ram encontrados documen-
tos contendo várias plani-
lhas. Há ainda uma mesma 
planilha referente a 2014.

A planilha “apresenta a 
conta 5220421 - Contribui-
ções para partidos políticos 
no valor de R$ 500 mil”. Os 
investigadores destacam que 
há uma “nota denominada 
NOTA-DOAÇÕES em que de-
ve-se: Controlar essa conta 
para não ultrapassar o limite 
de 2% do Lucro Operacional, 
antes da dedução das DOA-
ÇÕES”. Com um lucro ope-
racional de R$ 58,8 milhões, 
o valor de 2% é de R$ 1,17 
milhão.

 A Lava Jato sabe que, 
além de doações de campa-
nhas partidárias, consulto-
rias e repasses a entidades 
foram usados para ocultar 
valores desviados de contra-
tos da Petrobras. O ex-pre-
sidente da OAS, José Alde-
mário Pinheiro Filho, o Léo 
Pinheiro - que chegou a ser 
preso em novembro de 2014 
e depois foi solto em abril de 

Da Agência Estado

Analisando a caixa de 
mensagens do computador 
de Portela, a PF identificou 
o registro de algumas doa-
ções partidárias e eleitorais 
lançadas na Declaração de 
Imposto de Rende Pessoa 
Jurídica de 2014 da Cons-
trutora OAS - um dos braços 
do Grupo OAS -, por exemplo 
há pelos menos 11 doações, 
a maior delas para o Diretó-
rio Nacional do PT no valor 
de R$ 7,07 milhões. O Dire-
tório Regional de São Paulo 
recebeu outros R$ 500 mil, 
segundo o documento.

O segundo maior par-
tido a receber foi o PSDB. O 
Diretório Nacional tucano 
tem uma doação de R$ 3,78 
milhões registrada nessa 
contabilidade. O Diretório 
Regional de São Paulo do 
partido recebeu R$ 1,24 mi-
lhão. DEM e PSD também re-
ceberam doações.

Os valores não repre-
sentam o total doado pela 
OAS em 2014. A empreitei-
ra repassou o montante de 
R$ 82,8 milhões na disputa 
eleitoral. Foi a 3ª maior con-
tribuinte das campanhas, 
atrás apenas do Grupo JBS e 
da Andrade Gutierrez, tam-
bém investigadas pela Lava 
Jato. O levantamento é do 
Estadão Dados. Do total de 
doações da OAS naquele ano, 
o PT foi quem mais recebeu 
(R$ 25,7 milhões), o PSDB 
foi o segundo (R$ 16,6 mi-
lhões), seguidos pelo PMDB 
(R$ 14,7 milhões).

 A PF também listou re-
gistros encontrados de doa-
ções para a campanha muni-
cipal de 2012 da Declaração 
de Imposto de Renda Pes-
soa Jurídica 2012. O repre-
sentante é o ex-presidente 
Léo Pinheiro. O responsável 
pelo preenchimento do do-
cumento é o executivo Gus-

tavo Amorin de Almeida. A 
PF destaca que “há dados 
sobre doações” para diretó-
rios regionais do PT, PSDB, 
PMDB e PCdoB.

Defesas
A OAS não respondeu 

aos questionamentos feitos 
pela reportagem. O Instituto 
Lula, por meio de sua asses-
soria de imprensa, informou 
que não comentaria o caso. 
O ex-presidente, em outras 
ocasiões, negou qualquer ir-
regularidade nos recebimen-
tos do instituto.

O PT disse, em nota, que 
“todas as doações recebidas 
pelo partido foram feitas es-
tritamente dentro das nor-
mas legais e posteriormente 
declaradas à Justiça”.

O PMDB informou que 
“todas contribuições de 
campanha” são feitas “de 
forma voluntária”. “Não há 
nenhuma relação com pro-
pina e não são feitos como 
contrapartida a qualquer 
ação ilegal. Todos recursos 
arrecadados foram obtidos 
de forma lícita, seguindo 
as orientações da Justiça 
Eleitoral”, diz a legenda por 
meio de nota

O PSDB também emitiu 
nota dizendo que “apoia as 
investigações da Lava Jato 
desde o início”. O partido “de-
fende que o trabalho das ins-
tituições públicas brasileiras 
avance para os esclarecimen-
tos necessários. Ao mesmo 
tempo, é importante não per-
mitir que atos ocorridos den-
tro da lei possam ser confun-
didos com o pagamento de 
propinas no governo do PT”, 
diz o texto. O PSDB afirma 
que todas as doações estão 
“identificadas na prestação 
de contas do partido junto à 
Justiça Eleitoral e seguiram 
as normas”. 

2015 - era o principal conta-
to de políticos nessa suposta 
triangulação. Entre os con-
tatos do empreiteiro estão o 
ex-presidente Lula e o atual 
chefe da Casa Civil, Jaques 
Wagner. Ambos negam rela-
ções ilícitas.

 O objetivo não é usar 
os documentos para chegar 

ao montante doado para as 
legendas e campanhas, mas 
sim entender a sistemática 
de ocultação interna dos va-
lores de propina pagos por 
empreiteiras do cartel. Dois 
delatores auxiliam a Lava 
Jato a decifrar essa enge-
nharia financeira da OAS: o 
doleiro Alberto Youssef - que 

afirmou cuidar do caixa 2 da 
empreiteira - e o advogado 
Roberto Trombeta - que con-
fessou fornecer notas por fal-
sos serviços para empresas.

 Não há nenhuma men-
ção nas planilhas encontra-
das na empreiteira a um su-
posto caixa 2 ou pagamento 
de propinas. A descoberta de 

como os valores da corrup-
ção eram lançados nos or-
çamentos ajudará a apontar 
que os preços de contratos 
eram majorados, por conta 
do esquema, acredita a for-
ça-tarefa. O material auxilia-
rá na responsabilização aos 
partidos, buscada pela força-
tarefa neste ano.

O empreiteiro Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, era o principal contato para doações, consultorias e repasses a entidades

Foto: Reprodução/Internet

PF aponta registros em mensagens

 

O ex-presidente Lula 
afirmou em nota ontem, 
que já desmentiu à Polícia 
Federal ‘ilações de delator’, 
referindo-se às denúncias 
do ex-diretor da área In-
ternacional da Petrobras 
Nestor Cerveró. Segundo o 
Instituto Lula, ‘as questões 
levantadas pela imprensa 
com base em delação atri-
buída a Nestor Cerveró já 
foram esclarecidas pelo ex-

-presidente Lula no foro 
apropriado: um depoimen-
to à Polícia Federal em 16 
de dezembro de 2015’.

Em delação premiada, 
Nestor Cerveró disse ter sido 
indicado para um cargo na 
BR Distribuidora pelo ex-pre-
sidente Lula por “gratidão” e 
“reconhecimento pela ajuda” 
na viabilização de uma opera-
ção que serviu para quitar um 
empréstimo de R$ 12 milhões 
do Grupo Schahin, em outu-
bro de 2004, ao pecuarista 
José Carlos Bumlai - amigo 
do ex-presidente -, que teria 

como destinatário final o PT.
Lula foi ouvido na PF na 

condição de informante. O ex-
-presidente disse que Cerveró 
foi nomeado diretor da Petro-
bras e da BR Distribuidora 
por indicação de partido da 
base aliada, sem especificar 
qual legenda.

“Lula não tem e não teve 
relação pessoal com o delator, 
muito menos o sentimento 
de “gratidão” subjetivamente 
atribuído a ele”, informa nota.

Segundo o Instituto Lula, 
no depoimento à PF, o ex-
-presidente negou ter tratado 

com qualquer pessoa sobre 
supostos empréstimos ao PT 
ou sobre a contratação de 
sondas pela Petrobras, obje-
tos de investigação.

“Esclareceu ainda que 
fez apenas duas indicações 
pessoais na Petrobras: os ex-
-presidentes José Eduardo 
Dutra e José Sérgio Gabrielli. 
Os demais diretores da esta-
tal e de empresas controladas 
foram indicados por partidos, 
como aliás ocorreu e ocorre 
em outros governos no Brasil 
e em outras democracias ao 
redor do mundo”, diz. 

Lula afirma em nota que desmentiu
denúncias de ex-diretor da Petrobras

EsQUEMa DE CorrUPÇÃo

Fausto Macedo 
e Julia Affonso
Da Agência Estado

O advogado de defesa do pu-
blicitário Marcos Valério disse que o 
empresário está disposto a colaborar 
com as investigações da Operação 
Lava Jato caso seja feito um acordo 
de delação premiada, incluindo os 
benefícios previstos em lei. Segundo 
Marcelo Leonardo, há uma negocia-
ção para viabilizar um acordo. Para 
o advogado, no fim do ano passado 
os procuradores da força-tarefa da 
operação manifestaram interesse 
em ouvir seu cliente.

“O Marcos manifestou a dis-
posição de ajudar na investigação, 
como já colaborou em oportuni-
dades anteriores, desde que, de 

fato, o Ministério Público Federal 
se disponha a fazer um acordo de 
delação premiada, no qual ele ob-
tenha os benefícios legais, já que 
nas vezes anteriores, ele colaborou 
com a PGR [Procuradoria-Geral da 
República], mas acabou não tendo 
nenhum benefício”, disse.

“Em setembro de 2012, ele [Mar-
cos Valério] prestou depoimento à 
PGR, no qual narrou fatos que agora, 
no final do ano, a Operação Lava Jato 
apurou, por ocasião da prisão do José 
Carlos Bumlai. Quando o Marcos já ti-
nha narrado outros episódios relati-
vos a empréstimos feitos ao PT, como 
o envolvimento da Schahin. Isso não 
tinha sido objeto de investigação 
quando ele prestou o depoimento”, 
afirmou o advogado.

De acordo com a defesa, Mar-
cos Valério está “à disposição” para 
colaborar, desde que se faça com 
ele o acordo que permita obter os 
benefícios que a lei atribui a quem 
faz delação premiada. Marcelo Leo-
nardo disse que não há prazo para 
o fim das conversas. Sobre o que 
será negociado, o advogado se li-
mitou a dizer que é “o que está na 
lei”, acrescentando que pode haver 
progressão de pena, progressão de 
regime.

Segundo o advogado, a lei ga-
rante benefícios mesmo para a pes-
soa que já foi condenada. Marcos 
Valério foi condenado a 37 anos de 
prisão na Ação Penal 470, o proces-
so do chamado mensalão. Ele cum-
pre pena em Minas Gerais.

Marcos Valério quer fazer delação
DEFEsa CoNFirMa

Michèlle Canes
Da Agência Brasil 
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Representantes dos 
governos do Japão, Esta-
dos Unidos e Coreia do Sul 
vão se reunir no próximo 
sábado (16), em Tóquio, no 
Japão, para coordenar uma 
resposta ao teste nuclear 
norte-coreano, informou 
ontem o ministro dos Negó-
cios Estrangeiros japonês, 
Fumio Kishida.

O vice-ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros japonês, 
Akitaka Saiki, o subsecre-
tário de Estado norte-ame-
ricano, Antony Blinken, e o 
vice-ministro dos Negócios 
Estrangeiros sul-coreano, 
Lim Sung-nam, vão se reunir 
para “demonstrar a estreita 
cooperação entre os três paí-
ses para lidar com a Coreia do 
Norte”, disse Fumio Kishida.

Japão, Estados Unidos 
e Coreia do Sul querem es-
treitar sua colaboração em 
matéria de defesa e segu-
rança, após a tensão gerada 
na península coreana pelo 
quarto teste nuclear do re-
gime de Pyongyang.

Antes do encontro de 
sábado, representantes 
para a desnuclearização da 
península coreana dos três 
países vão se reunir hoje em 
Seul para tratar do assunto.

Na capital sul-coreana, 
as três potências vão discutir 
eventuais medidas, incluin-
do uma resolução do Con-
selho de Segurança da Orga-
nização das Nações Unidas, 
em resposta ao teste nuclear 
norte-coreano.

O chefe da diplomacia do 
Japão elogiou os Estados Uni-
dos, por sobrevoarem a pe-
nínsula coreana no domingo 
(10), com um bombardeiro 
estratégico de longo alcance.

O destacamento do 
bombardeiro “reflete o firme 
compromisso dos Estados 
Unidos em cumprir seu pa-
pel pela paz e estabilidade na 
região”, disse o ministro, em 
declarações reproduzidas 
pela agência Kyodo.

O teste nuclear subter-
râneo anunciado na sema-
na passada por Pyongyang 
agravou o clima de tensão 
na península coreana, de-
sencadeando protesto qua-
se unânime da comunidade 
internacional e levou o Con-
selho de Segurança da ONU 
a considerar novas e mais 
duras sanções contra a Co-
reia do Norte.

O regime norte-co-
reano, liderado por Kim 
Jong-un, garantiu ter de-
tonado, pela primeira vez, 
uma bomba de hidrogê-
nio, apesar de muitos es-
pecialistas sustentarem 
que provavelmente explo-
diu uma bomba H.

EUA, Coreia do Sul e Japão 
vão se reunir no próximo 
dia 16, na capital japonesa 

Países vão discutir medidas contra
teste nuclear da Coreia do Norte 
Da Agência Lusa

A explosão ocorreu no bairro histórico de Sultanahmet, em Istambul, e, além de matar 10 pessoas, deixou ainda outras 15 feridas

   

 Istambul - O primeiro-
-ministro da Turquia, Ahmet 
Davutoglu, disse ontem que 
o grupo Estado Islâmico está 
por trás do ataque a bomba 
em Istambul, que matou 10 
pessoas, e que a Turquia está 
determinada a lutar contra os 
militantes “até que o grupo 
não seja mais uma ameaça 
para o país e para o mundo”.

Segundo as autorida-
des turcas, o homem-bomba 
tinha 28 anos e era sírio. 
Uma autoridade do governo 

turco disse que nove das 10 
pessoas que morreram eram 
alemães.

A explosão ocorreu no 
bairro histórico de Sulta-
nahmet e, além de matar 
ao menos 10 pessoas, feriu 
outras 15 na manhã de on-
tem, informou o governo. De 
acordo com o vice-primeiro-
-ministro Numan Kurtul-
mus, dois dos feridos estão 
em estado grave.

Em entrevista coletiva 
em Berlim, a chanceler da 
Alemanha, Angela Merkel, 
lamentou o ataque. “Hoje 

Istambul foi atingida; Paris 
tem sido atingida, a Tunísia 
tem sido atingida, Ancara foi 
atingida antes”, disse Merkel. 
“O terrorismo internacional 
mais uma vez está mostrando 
a sua face cruel e desumana”, 
acrescentou

A Alemanha e a Dinamar-
ca alertaram seus cidadãos 
para evitar multidões fora tu-
rística atrações em Istambul.

Nota do Brasil
O Ministério das Rela-

ções Exteriores divulgou on-
tem nota em que o governo 

brasileiro manifesta sua “pro-
funda consternação” com o 
atentado que matou pelo me-
nos 10 pessoas, na manhã de 
ontem, em Istambul, na Tur-
quia, e reitera “seu mais firme 
repúdio a toda e qualquer for-
ma de terrorismo”.

“Não há, até o momento, 
registro de vítimas brasilei-
ras. O Consulado do Brasil 
em Istambul acompanha a 
situação de perto, com vis-
tas a prestar o apoio cabí-
vel aos brasileiros que se 
encontrem naquela cidade”, 
diz a nota do Itamaraty.

Turquia diz que o Estado Islâmico  
está por trás de ataque que matou 10 

Alemanha vai expulsar refugiados

EXPLoSÃo dE HoMEM-BoMBA

ABuSoS SEXuAIS

Da Agência Estado

Da Agência Lusa

O governo alemão 
anunciou ontem um endu-
recimento da legislação re-
lacionada a abusos sexuais, 
indicando que refugiados 
condenados por estes cri-
mes e por outros delitos gra-
ves serão expulsos do País.

A decisão surge apósu-
ma onda de agressões se-
xuais na cidade de Colônia, 
na região Oeste da Alemanha, 
durante a noite de réveillon, 
denunciada por várias cente-
nas de mulheres que, supos-
tamente, envolve refugiados 
recém-chegados ao País.

Os ministros do Interior, 
Thomas de Maizière, e da 
Justiça, o social-democrata 

Heiko Maas, divulgaram on-
tem um conjunto de medidas 
para garantir e aperfeiçoar a 
proteção das mulheres, além 
de combater a criminalidade 
entre os refugiados.

A possível expulsão de 
um refugiado do território 
alemão está prevista em 
casos de crimes sexuais, de 
crimes contra a vida, contra 
a integridade física ou con-
tra a propriedade, segundo 
explicou o ministro do Inte-
rior alemão. O refugiado será 
expulso independentemente 
da pena de prisão deliberada 
pelos tribunais.

De acordo com as novas 
regras, a decisão sobre a ex-
pulsão será tomada após a 
sentença final do tribunal e 

após uma avaliação da situa-
ção da pessoa no País, espe-
cificamento se a pessoa está 
bem integrada ao País e se é 
reincidente no crime.

No âmbito da proteção 
das mulheres contra os cri-
mes sexuais e diante dos 
recentes acontecimentos 
em Colônia, a nova legis-
lação passa a considerar 
como casos de especial 
gravidade aqueles em que 
o agressor “aproveita” um 
momento de confusão, 
como é o caso de grandes 
aglomerados de pessoas.

Até o momento, foram 
apresentadas cerca de 550 
denúncias de agressões se-
xuais e roubos cometidos du-
rante a passagem de ano em 

Colônia. As vítimas alegam 
que foram agredidas sexual-
mente ou roubadas por ho-
mens de origem estrangeira, 
incluindo refugiados recém-
chegados ao País, de acordo 
com as autoridades alemãs. 
Em outras cidades alemãs, 
como Hamburgo, foram re-
gistradas situações similares.

“Não podemos tolerar 
que fiquem impunes cri-
mes individuais nem ações 
coletivas, como o bando de 
homens que vimos em Colô-
nia”, afirmou, por sua vez, o 
ministro da Justiça alemão, 
reiterando o apelo para que 
não haja manifestações xe-
nófobas, como as agressões 
de ontem a 12 estrangeiros 
residentes em Colônia.

As autoridades do Texas 
confirmaram  ontem o pri-
meiro caso de vírus zika nos 
Estados Unidos. O homem 
mora no condado de Harris e 
havia visitado a América La-
tina – incluindo Salvador, na 
Bahia, – recentemente.

Um dos diretores do 
Texas Children’s Hospital, 
Peter Hote afirmou ao site 
Medscape que o caso provoca 
preocupação, porque o estado 
tem as condições ideais para o 
desenvolvimento do mosquito 
transmissor, o Aedes aegypti.

“Há uma tempestade 
perfeita que pode proliferar 
o vírus no Texas. Temos duas 
espécies de mosquito que 

pode transmiti-la (a doença) 
e altos níveis de pobreza que 
levam a viver em ambientes 
não sadios, perto de água pa-
rada”, ressaltou Hote.

Em adultos, o vírus pro-
voca sintomas mais leves que 
a dengue e a chikungunya – 
também transmitidas pelo 
Aedes aegypti. Os sintomas 
clássicos são febre, dores no 
corpo e manchas na pele.

Em novembro de 2015, o 
Ministério da Saúde brasilei-
ro confirmou a relação entre 
o vírus zika e casos de micro-
cefalia em bebês. Por causa 
do aumento de casos de zika, 
as autoridades dos EUA acon-
selham seus cidadãos a tomar 
cuidados adicionais com a do-
ença no Brasil.

EUA registram 1º caso
do vírus zica no Texas

Assembleia suspende 
sessão na Venezuela

O Parlamento da Ve-
nezuela suspendeu ontem 
a sessão que deu posse a 
três deputados banidos 
pelo Supremo Tribunal 
do País. Ontem, a Corte da 
Venezuela havia declara-
do as decisões da Assem-
bleia Nacional nulas, en-
quanto os três membros 
da oposição permaneces-
sem como deputados.

O presidente do Par-
lamento, Henry Ramos 
Allup, um feroz opositor 
do presidente Nicolás Ma-
duro, declarou que falta-
va à Assembleia Nacional 
quórum para dar prosse-
guimento aos trabalhos 

e suspendeu a sessão até 
hoje de manhã.

Para a oposição ve-
nezuelana, é “impossível 
acatar” a decisão do STJ. 
“Não existe forma alguma 
de acatar ou executar esta 
sentença, absolutamente 
política e nada jurídica”, 
disse o vice-presidente da 
Assembleia Nacional, Si-
món Calzadilla.

Na terça-feira (11), o 
STJ declarou nulos os atos 
do Parlamento, depois 
de três deputados que se 
opõem ao governo de Ni-
colás Maduro terem assu-
mido o mandato, apesar de 
suspensos por aquela Cor-
te, devido a dúvidas em seu 
processo de eleição. 

Da Agência Lusa

Foto: Emrah Gurel-Associated Press-Estadão Conteúdo
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Peneira seleciona 45 atletas
Federação tenta montar 
quadros para a Seleção 
Paraibana de 2016
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Campinense e Galo voltam 
a fazer amistosos  na 
fase de preparação

Curtas

Esporte satisfeito 
com punição do TJD

Novinho diz que 
Belo está pronto

Simões: “Cruzeiro 
tem pouca torcida”

Genivaldo já treina 
na equipe do Paraíba 

AMADEU DESMENTE RENÚNCIA NA FPF

O advogado do Esporte Clube de 
Patos, Alexandre Cavalcanti ficou otimista 
com a perda de três pontos e multa de 
R$ 5 mil imposta ao clube pelo Pleno do 
Tribunal de Justiça Desportiva da Paraíba, 
em sessão na última segunda-feira. O 
desfecho do caso será amanhã devido pedida 
de vista do auditor Jaime Ferreira.

O presidente do Botafogo-PB, 
Guilherme Novinho, elogiou o seu adversário 
na Copa do Brasil, o Linense. Mas fez questão 
de ressaltar que o Belo está preparado para 
enfrentar qualquer time do torneio e dos outros 
que o clube vai disputar neste ano. O dirigente 
disse ainda que o objetivo da diretoria é que a 
equipe chegue o mais longe possível.

O “Paredão”, como é chamado 
o goleiro Genivaldo, este ano vestirá a 
camisa de outro clube no Campeoanto 
Paraibano da Primeira Divisão. Ídolo 
da torcida do Botafogo, o arqueiro não 
renovou com a equipe e assinou contrato 
com o Paraíba de Cajazeiras. Genivaldo já 
treina no time sertanejo e promete que 
levará seu novo clube a obter um bom 
resultado na temporada.

Em sua primeira entrevista após a polêmica da renúncia, o presidente da Federação Paraibana de Futebol, Amadeu Rodrigues, 
declarou na ultima segunda-feira, que é o presidente de fato e de direito da FPF, e que em momento algum anunciou sua renúncia. 
Ele inclusive confirmou que os problemas relacionados à votação do estatuto já estão superados, e que já conversou com a sua 

família e com todos os seus auxiliares, e de agora em diante, vai trabalhar ainda mais pelo futebol da Paraíba. Segundo Amadeu, tudo 
não passou de boatos, e que as declarações do seu vice-presidente,  Nosman Barreiro, foram intempestivas e precipitadas, já que em 
conversa com o próprio Nosman ele jamais confirmou renunciar. Amadeu também aproveitou o momento para mandar o seguinte recado: 
“Quem quiser trabalhar pelo futebol da Paraíba fica comigo, quem não quiser, pode pegar o boné e cair fora”...

Poderia ter sido uma equipe 
com maior número de torcedores no 
Nordeste. Foi essa a avaliação que o 
presidente do Campinense, William 
Simões, fez do sorteio realizado na 
última segunda-feira, na CBF, que 
determinou que o Cruzeiro será o 
primeiro adversário do Rubro-Negro de 
Campina Grande na disputa da Copa do 
Brasil deste ano.

Ramiro é o novo 
técnico do Santa

Ramiro Souza é o novo técnico do 
Santa Cruz de Santa Rita. Após considerar 
a hipótese de desistir do Campeonato 
Paraibano por conta de problemas 
financeiros, a diretoria tricolor repensou, 
decidiu manter o clube na competição 
e ontem, o presidente Júnior Veríssimo 
confirmou Ramiro como treinador do 
time para o Estadual. Ramiro comandou 
recentemente o time Sub-20 do 
Botafogo-PB na Copa São Paulo de Futebol 
Juniores. “O pessoal do Botafogo já liberou. 
Já está tudo certo. Ele deve indicar alguns 
jogadores. Devido à dificuldade que o Santa 
Cruz vem enfrentando, por não ter sido 
aprovado pela Câmara o repasse financeiro 
da Prefeitura de Santa Rita, ele já sabe 
que temos que conter gastos. Ramiro está 
ciente de tudo, vamos trabalhar com os pés 
no chão, com atletas da região”, comentou 
o presidente do Santa-PB, único time que 
representa a cidade de Santa Rita na Série A 
do Campeonato Paraibano 2016.

A Federação Paraibana 
de Voleibol promoveu no úl-
timo final de semana, um pe-
neirão para selecionar atletas 
que vão participar da Seleção 
Paraibana de Vôlei, categoria 
infantojuvenil. Ao todo, parti-
ciparam da seletiva quarenta 
e cinco atletas, e apenas vinte 
foram escolhidas para um pe-
ríodo de treinamento. Após 
uma segunda fase, mais oito 
serão cortadas, e as doze 
restantes vão participar do 
Campeonato Brasileiro da 
modalidade, que será reali-
zado no final de fevereiro e 
início de março, em Saquare-
ma, Rio de Janeiro.

O técnico da seleção, Hi-
debaldo Grisi, ficou satisfeito 
com o nível das garotas da 
seletiva. “A maioria delas a 
gente já conhecia, e algumas 
já tinham até a experiência 
de ter jogado em outras se-
leções. São atletas que já ví-
nhamos observando durante 
os jogos escolares, e outros 
campeonatos. Além delas, re-
cebemos também gratas sur-
presas de vários municípios 
do Estado. Acredito que este 
ano estaremos mais fortes 
do que o ano passado”, disse 
o técnico.

A Paraíba tem tradição 
no vôlei de quadra de base. 
No ano passado, a seleção 
paraibana conquistou a 
quarta posição no Brasileiro 
da segunda divisão, e ascen-
deu à primeira divisão. O ob-
jetivo agora é chegar a elite 
do voleibol nacional. “Acho 
que é possível. Depende do 
nível destas meninas que 
estão entrando e do esforço 
delas. O nível lá fora é mui-
to alto, então temos que ir 
também com um alto nível, 
para brigar pela medalha de 
ouro”, disse July Lima, um 
dos destaques da seletiva, 
e que já participou de cam-
peonatos nacionais.

Entre as atletas selecio-
nadas do interior, o grande 
destaque foi Leia Cordeiro, 
de Patos. Ela joga no meio de 
rede, e espera chegar muito 
longe na carreira.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Copa Interior de 
Futsal inscreve 
até fevereiro 
para as disputas

Até o próximo dia 15 de fe-
vereiro estão abertas as inscri-
ções para a segunda edição da 
Copa Interior de Futsal, que será 
realizada no período de 22 de 
fevereiro a 3 de março, em Boa 
Vista, na região do Cariri parai-
bano. O valor das inscrições é de 
R$ 250,00. A competição é or-
ganizada pela Liga Borborema, 
que terá disputas em todas as 
categorias. A reunião do Conse-
lho Arbitral ocorrerá no dia 18 
de fevereiro, quando serão dis-
cutidos o regulamento de dispu-
ta dos participantes do Agreste, 
Cariri e Sertão paraibano.

Uma das novidades é a 
distribuição de R$ 5 mil para 
os times que chegarem à final, 
sendo R$ 3 mil para o campeão 
e R$ 2 mil para o vice. Podem 
se inscrever até 15 atletas por 
equipe, todos com idade acima 
dos 16 anos, com a competição 
reunindo dez times. O objeti-
vo dos organizadores é movi-
mentar o esporte nas regiões, 
incentivar a prática entre os 
jovens, além de revelar valores 
para o futsal paraibano.

Nos últimos anos o futsal 
no interior do Estado vem sur-
preendendo as equipes da capi-
tal. A observação é feita por um 
dos integrantes da Secretaria 
de Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel), Ricardo Ambrósio, res-
saltando as qualidades e a força 
do futsal pelo interior paraiba-
no.  Segundo ele, existem bons 
profissionais e dirigentes en-
volvidos  no planejamento das 
equipes e na busca por novos 
valores. “Temos uma realidade 
que vem de alguns anos com 
o trabalho de integrantes de 
equipes que nos surpreendem 
e chegam as finais. Nos Jogos 
Escolares podemos avaliar que 
existem bons atletas. As com-
petições das regiões são  inte-
ressantes para avaliar os novos 
valores que podem se tornar 
craques em curto espaço de 
tempo. Temos que dá força e in-
centivo ao pessoal que está ape-
recendo no esporte”, disse.

Diversos atletas anônimos participaram da seletiva na Praia de Cabo Branco, promovida no final de semana pela Federação de Vôlei

FPB divulga calendário após Carnaval
  Após os festejos de Car-

naval, a Federação Paraibana 
de Basquete (FPB) prome-
te divulgar o calendário de 
competições para a tempora-
da de 2016, bastante exigido 
pela comunidade esportiva. 
Estão na agenda o Campeo-
nato Paraibano (Sub-13 até o 
adulto), Copa Brasil Nordes-
te e o Campeonato Brasileiro 
de Base (Sub-5 e Sub-17). A 
previsão da entidade é ini-
ciar as disputas no final de 
março, quando o basquete 
paraibano começa pra valer 
com os times envolvidos nas 
competições. Para o presi-

dente da FPB, Eduardo Sha-
ffer, a diretoria começou a 
discutir o assunto e que nos 
próximos dias os clubes esta-
rão conhecendo o calendário 
oficial da entidade.

“Estamos trocando ideias 
e vamos começar a definir as 
competições que iremos colo-
car em ação nesta temporada. 
Acredito que teremos melho-
res disputas este ano, afinal, é 
o esporte paraibano que estará 
em evidência”, disse. Com rela-
ção aos locais de jogos para as 
competições, Eduardo espera 
que o empecilho seja supera-
do, apesar de reconhecer que o 

problema sempre existiu. 
Segundo ele, conseguir 

ginásios apropriados para a 
realização das partidas em to-
das as categorias sempre foi a 
grande dor de cabeça dos diri-
gentes. “Infelizmente ainda te-
mos este problema que todos 
os anos acontece. Faremos o 
possível para amenizar e en-
contrar locais para fazer os 
jogos”, comentou.

Sobre o evento que acon-
tecerá para homenagear os 
atletas, dirigentes, árbitros, e 
os times campeões da tempo-
rada passada, o dirigente  res-
saltou que a definição acon-

tecerá depois do Carnaval, já 
que existem algumas pendên-
cias. Entre os problemas estão 
o local e a data para fazer a 
festa que reunirá a família do 
basquete paraibano. De acor-
do com o Eduardo, um modo 
de homenagear todos aqueles 
que de uma forma ou de outra 
colaboraram para o fortaleci-
mento do esporte no Estado. 
“Será uma festa de homena-
gens e confraternização com 
todos que participaram das 
competições que aconteceram 
no ano  passado. Acredito que 
ainda este mês possamos defi-
nir o evento”, frisou.

ATIVIDADES DA TEMPORADA

FOTOS: Divulgação



Vôlei da Rússia carimba o
passaporte para as olimpíadas
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O Campinense Clube recebeu na tarde da última segun-
da-feira, uma visita ilustre em suas dependências: O 
zagueiro Jadson, campeão paraibano de 2008 e um dos 
integrantes do elenco que de forma inesquecível ajudou 
a Raposa na campanha de acesso para a Série B do 
Campeonato Brasileiro, também naquele ano. O ex-jo-
gador do Campinense Clube conversou demoradamente 
com o presidente Willian Simões e com o conselheiro 
Zito Buarque. Reviu alguns amigos no CT do clube e 
ainda dialogou com jovens atletas, passando um pouco 
de sua experiência no cenário esportivo brasileiro.

Visita ilustre

A dúvida sobre o 
título da 2a Divisão
O Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva de 

Futebol da Paraíba, em reunião na noite da última 
segunda-feira, puniu o Esporte de Patos com a perda 
de 3 pontos e multa de R$ 5 mil. A perda dos pon-
tos diz respeito a partida do dia 16 de agosto do ano 
passado, na primeira rodada do Campeonato Paraibano 
da Segunda Divisão, quando a equipe venceu por 1 a 0 
o Sabugy. O time estaria irregular. Com o resultado do 
Tribunal, a classificação mudaria, inclusive na decisão 
do campeonato, teses defendida por uns e por outros 
não. A verdade é que, o Esporte se sagrou campeão da 
Segundona. Aí vem a dúvida: se a punição foi referen-
te a primeira rodada, mexeria na classificação da fase 
classificatória? será que na pontuação, o Esporte esta-
ria mesmo na final do campeonato? quem, de verdade, é 
o campeão paraibano da Segunda Divisão?

Na opinião deste mero desportista, não compete 
aqui dizer quem é o campeão ou vice-campeão. Nas 
hostes patoenses, o Esporte ainda é o campeão da 
segundona. Há quem diga, por lá, que não é verdade. Por 
enquanto, a dúvida permanece e só quem pode afir-
mar, com certeza, é a Federação Paraibana de Futebol 
através do seu Departamento Técnico que já começa a 
fazer os cálculos da pontuação de todos os clubes.

Na verdade, a tese do Nacional de Patos foi aco-
lhida parcialmente. O “canário do sertão” provou das 
irregularidades das equipes na Segunda Divisão do Parai-
bano do ano passado, no entanto, foi voto vencido e o 
pleiteado que era a exclusão dos times, não foi acatado 
pelos auditores do Tribunal Pleno do TJ.

O problema é que, a decisão cabe recurso e quem 
pensa que a novela acabou, está enganado. Aguarde 
cenas dos próximos capítulos.

As acusações foram feitas 
na noite da última segunda-
feira, durante sessão do 
Tribunal Pleno que julgou 
recurso do Nacional de Pa-
tos. O pedido para esclareci-
mento foi feito pelo auditor 
Francisco Di Lorenzo Serpa.

Propinas II

As equipes responsáveis pelas praças esportivas que servi-
rão de palco para as disputas do Campeonato Paraibano de 
Futebol Profissional da Primeira Divisão, versão 2015, que se 
cuidem. O Ministério Público, como faz anualmente, já está 
na mira das irregularidades. Ontem, o procurador de justiça 
Valberto Cosme de Lira, coordenador da Comissão Estadual 
de Prevenção e Combate a Violência nos Estádios convocou 
a FPF para reunião para discutir os laudos técnicos.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O presidente do Tribunal 
de Justiça Desportiva 
de Futebol da Paraíba, 
Lionildo da Silva convocou 
reunião entre auditores 
para esclarecimento de 
acusações sobre possíveis 
recebimentos de propinas.

Propinas I

Lá vem o MP

Russos se classificam e 
prometem ser uma pedra 
no caminho do Brasil

Protagonista de uma 
grande derrota do vôlei mas-
culino do Brasil, a seleção 
russa superou sua crise in-
terna e garantiu vaga nos Jo-
gos Olímpicos de 2016. Sem 
contar com o central Muser-
skiy, principal algoz do time 
de Bernardinho na final de 
Londres-12, a seleção euro-
peia venceu o pré-olímpico 
do Velho Continente e tenta-
rá ser, de novo, uma pedra no 
sapato verde-amarelo.

A vaga veio com uma 
vitória por 3 sets a 1 sobre a 
França na final do pré-olím-
pico realizado em Berlim, na 
Alemanha. Agora, a Rússia 
se junta a Brasil, EUA, Itália 
e Argentina, que também já 
garantiram presença no Rio 
de Janeiro.

A missão da Rússia era 
especialmente difícil pela 
ausência de Muserskiy. An-
tes do início do pré-olím-
pico, ele pediu dispensa 
da seleção alegando pro-
blemas pessoais. Irritado, 
o presidente da federação 
russa chegou a chamá-lo 

de “traidor”, e colocou a ida 
dele ao Rio em xeque.

Muserskiy traz más 
lembranças ao fã brasileiro 
de vôlei. Em 2012, o Brasil 
vencia a final olímpica em 
Londres por 2 sets a 0, quan-
do o central foi deslocado 
para a função de oposto e fez 
mais de 30 pontos, liderando 
uma virada espetacular que 
deixou a seleção de Bernar-
dinho com a segunda prata 
seguida.

Agora, só mais dois 
europeus terão chance de 
buscar uma vaga na Rio-
2016 pelo pré-olímpico 

mundial. França, vice-cam-
peã em Berlim, e Polônia, 
terceira colocada, terão de 
lutar com os times asiáticos 
na briga pelas três últimas 
vagas.

Rússia no feminino
O pré-olímpico das mu-

lheres, disputado no mes-
mo formato do masculino, 
aconteceu em Ankara, na 
Turquia. A Rússia conquis-
tou a vaga direta com um 3 
a 1 sobre a Holanda, que vai 
ao pré-olímpico mundial 
junto com a Itália, terceira 
colocada.

A Rússia venceu o pré-olímpico europeu e quer repetir no Brasil a mesma performance de Londres, quando conquistou a medalha de ouro

Brasil aposta em técnico sul-americano
Sai a frieza do leste eu-

ropeu e entra o calor humano 
sul-americano. É desta forma 
que a equipe de pistola do 
tiro esportivo do Brasil vai se 
preparar nos sete meses que 
faltam para os Jogos Olím-
picos de 2016. Esta semana, 
começou o trabalho do novo 
treinador dos atletas olím-
picos do País, o colombiano 
Bernardo Tobar. Aos 65 anos, 
ele ocupa o lugar do búlgaro 
Lyuben Popov, que trabalhou 
por cerca de dois anos. 

Tobar chegou ao centro de 
tiro esportivo da Escola Naval 
respaldado pelos sete títulos 
em etapas da Copa do Mundo 
e duas medalhas de ouro em 
Jogos Pan-Americanos como 
atleta. Foi treinador de seu País 
nos Jogos Olímpicos da Juven-
tude em 2014, em Nanjing. 
No próximo mês de agosto, 
ele pretende conquistar uma 
medalha que não conseguiu 
em quatro participações olím-
picas. Em três oportunidades 

chegou à final. E três será o nú-
mero de atletas que vão defen-
der o Brasil na pistola do Rio 
2016: Felipe Wu (pistola de 
ar) e Emerson Duarte (pistola 
de tiro rápido), já garantidos, 
e Julio de Almeida, à espera da 
confirmação da vaga na pisto-
la livre. O trio conquistou três 
medalhas no Pan de Toronto: 
Felipe e Julio foram ouro, e 
Emerson, prata.

Ao receber o convite da 
Confederação Brasileira de 
Tiro Esportivo (CBTE), Tobar 
percebeu que o objetivo era 
palpável: “ Foi uma retomada 
da minha carreira esportiva. 
Quando me propuseram o 
trabalho vi que poderia fazer 
um bom papel com os atletas 
daqui. A medalha olímpica foi 
a única que me escapou. Este 
trabalho tem que ser uma con-
tinuação. Estamos a apenas 
sete meses dos Jogos e o que 
dever ser feito são ajustes pe-
quenos. É um tempo suficiente 
para se fazer isso”, disse Tobar.

Emerson perdeu a me-
dalha de ouro nos Jogos                   
Pan-Americanos de Toronto 
por um ponto. Para ele, uma 
atenção maior do treinador 
pode fazer a diferença. “ Ele 
tem uma experiência mui-
to grande. O fato dele ser da 
América do Sul ajuda, temos 
afinidade. Trabalhamos com 
técnicos europeus por muito 
tempo. Tobar foi um grande 
atirador nas três modalidades 
da pistola, tiro rápido, pisto-
la de ar e pistola livre, o que 
é muito difícil. Sabemos que 
não há milagre de em um ano, 
dois anos, melhorar o resulta-
do. Mas em um nível elevado 
um ponto pode significar uma 
medalha, ou classificação para 
a final. Um conselho de um téc-
nico, uma orientação e uma pa-
lavra pode acrescentar”, disse.

Diretor técnico da CBTE, 
Ricardo Brenck afirma que 
faltava ao búlgaro Popov um 
atendimento mais próximo, 
e que o desafio da medalha 

moveu Tobar.  “ Nós latinos 
precisamos não só de um aten-
dimento técnico, mas também 
pessoal, de proximidade, quan-
do o atleta em um momento de 
tensão pergunta (ao treinador) 
se está tudo bem. Popov não 
conseguiu se adaptar a essa 
necessidade. Ele simplesmente 
não participava disso, e os atle-
tas não aceitaram. O Bernardo 
era treinador na Colômbia, que 
é um País pequeno no tiro es-
portivo. O único título que ele 
não tem é o olímpico. Ele acei-
tou nosso convite como desa-
fio, e só veio porque enxergou 
a possibilidade de medalha dos 
três atletas. 

O tiro esportivo tem três 
disciplinas: carabina, pistola e 
tiro ao prato. Ao todo, distribui 
45 medalhas nos Jogos Olím-
picos. O Brasil já tem vaga nos 
Jogos com Renato Portela e Da-
niela Carraro, no Skeet, Rober-
to Schmits e Janice Teixeira na 
fossa olímpica, e Cassio Rippel 
na carabina.

TIRO ESPORTIVO

Construtora não entrega arenas e preocupa
A construtora carioca 

Ibeg Engenharia tornou-se o 
mais novo problema da pre-
paração do Rio de Janeiro 
para a Olimpíada de 2016. 
Responsável pela constru-
ção de duas arenas que farão 
parte do evento olímpico (o 
Centro Olímpico de Tênis e 
o Centro Olímpico de Hipis-
mo), a companhia passa por 
uma crise. Não tem pago for-
necedores nem funcionários, 
além de atrasar o cronogra-
ma de execução de projetos 
considerados essenciais para 
os Jogos Olímpicos, que co-
meçam daqui a pouco mais 

de 200 dias. Por causa das di-
ficuldades enfrentadas pela 
Ibeg, nos primeiros dias do 
ano, a empresa já foi alvo de 
dois protestos de operários 
demitidos do Centro Olímpi-
co de Tênis. Acabou também 
cobrada publicamente pela 
Prefeitura do Rio de Janeiro 
pelo não cumprimento de 
prazos na obra do Centro 
de Hipismo. Tanto a obra do 
Centro de Hipismo como a 
obra do Centro de Tênis es-
tão atrasadas.

Orçada em mais de R$ 
200 milhões, a construção 
do Centro de Tênis come-

çou em novembro de 2013. 
Deveria ter sido concluída 
em setembro de 2014. Hoje, 
entretanto, 10% do projeto 
ainda precisa ser executado, 
segundo a prefeitura. Tudo 
isso colaborou para que o 
espaço não estivesse com-
pletamente pronto em de-
zembro, quando foi realiza-
do no Rio o evento-teste de 
tênis para Olimpíada.

Mesmo em obras, o Cen-
tro Olímpico de Tênis abrigou 
o evento-teste. Foi, inclusive, 
elogiado por atletas. 

A Ibeg atua sozinha na 
adaptação do Centro de Hi-

pismo de Deodoro para a 
Olimpíada, projeto de R$ 157 
milhões. O trabalho no local 
tampouco corre como o es-
perado. Tanto é assim que a 
prefeitura publicou na sex-
ta-feira (8), no Diário Oficial 
do Município, uma convoca-
ção para que a Ibeg dê expli-
cações sobre a situação do 
projeto. Convocação pareci-
da já havia sido feita em de-
zembro, mas foi ignorada. O 
percentual de andamento do 
projeto não tem sido divulga-
do. A data de entrega da obra 
segue marcada para o segun-
do trimestre de 2016. 

ATRASO NAS OBRAS

FotoS: Divulgação



Wendell Lira comove o mundo
GOL MAIS BONITO DA FIFA
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História de goiano 
que desbancou Messi 
repercute no planeta

Unimed e Flu ainda 
brigam na Justiça

Muricy cobra mais 
disposição no Fla

Jean perto de fechar 
com o Palmeiras

A relação terminou em 10 de 
dezembro de 2014, porém, os caminhos 
de Unimed e Fluminense ainda se cruzam. 
Depois de desentendimentos gerados pelo 
rompimento unilateral da ex-patrocinadora 
e a iminente disputa eleitoral ao final do ano, 
na qual Celso Barros, presidente da empresa, 
possível candidato, as partes vão abrir novo 
embate na Justiça. Em resposta ao processo 
no qual a cooperativa de médicos cobra R$ 
21 milhões pela venda de cinco jogadores, o 
Tricolor pedirá mais do que o dobro.

Muricy Ramalho mostrou muita 
disposição ontem e exigiu o mesmo dos 
jogadores. E mais uma manhã intensa de 
treinamentos, em Mangaratiba, o técnico 
comandou uma atividade de finalização 
e testou o sistema defensivo. Nos dois 
momentos, cobrou precisão e capricho 
dos jogadores. No treino de finalização, as 
atenções ficaram voltadas para Guerrero, 
que em 2015 deixou a desejar, marcando 
quatro gols. Na atividade, o camisa 9 seguiu 
falhando em algumas conclusões. 

A situação do volante Jean ganhou 
uma reviravolta nos últimos dias e o 
Palmeiras novamente está bem próximo 
de ser o seu destino em 2016. O jogador, 
que já havia até mesmo realizado exames 
médicos no Alviverde, presenciou a retomada 
das conversas entre o clube paulista e o 
Fluminense e o anúncio pode acontecer 
em breve. Entre Palmeiras e Jean as bases 
salariais já estão definidas, restando apenas 
concluir o tempo de contrato que pode ser de 
dois ou três anos. 

Zagueiro Fred assina 
com o Grêmio - RS

Depois de muita negociação, o Grêmio 
acertou com o zagueiro Fred. O jogador assinou 
com o Tricolor, ontem, após exames médicos. O 
jogador fez uma reunião ontem com a diretoria 
gremistas para resolver os últimos detalhes 
da negociação. Um dos poucos jogadores a se 
destacarem no Goiás em meio à má campanha 
da equipe rebaixada no Brasileirão, o jogador de 
29 anos já estava na mira do Grêmio desde o fim 
do ano passado. Porém, o Esmeraldino exigiu 
que o Tricolor gaúcho cedesse o goleiro Tiago e 
o zagueiro Werley por um ano, e o acordo não 
avançou.

Fred atuou pelo Goiás em 2015

Curtas

Prazer, Wendell Lira! 
Depois de o Brasil conhecer 
e se surpreender com a co-
movente história do atacante 
goiano de 27 anos, vencedor 
do Prêmio Puskás, a impren-
sa internacional também 
destacou o feito do jogador. 
De origem humilde, Wendell 
quase abandonou a carreira 
após duas sérias lesões no 
joelho e chegou a trabalhar 
em lanchonete para ajudar a 
família. No dia 11 de março 
do ano passado, quando atu-
ava pelo Goianésia, marcou 
o gol que mudou sua vida e 
desbancou Messi em votação 
popular. 

O “The New York Times” 
descreveu a reação de Wen-
dell ao ser anunciado como 
vencedor. Ele tirou os fones 
de ouvido lentamente e cami-
nhou para receber o prêmio 
das mãos do japonês Nakata. 
O jornal também destacou as 
dificuldades que ele enfren-
tou até assinar contrato com 
o Vila Nova para 2016.

O diário espanhol “Mar-
ca” falou da surpresa causa-
da por um até então desco-
nhecido ao desbancar Messi, 
do Barcelona e Florenzi, do 
Roma. O “Marca” deu ênfase 
ainda à fala de Wendell Lira 
de que “é difícil viver do fu-
tebol”. O também espanhol 
“As” lembrou que o atacan-
te estava desempregado no 
momento em que ficou entre 
os 10 que disputariam o Prê-
mio Puskás. 

O argentino “Clarín” des-
tacou a história comovente 
de Wendell Lira, que superou 
lesões e a dificuldade finan-
ceira. Já o tradicional “Olé”, 
também da Argentina, lem-
brou que desta vez não deu 
para Lionel Messi, vencedor 
da Bola de Ouro pela quinta 
vez e que também concorria 
ao Prêmio Puskás por gol 
marcado contra o Athletic 
Bilbao. Wendell Lira foi re-
cebido com festa ontem no 
Brasil. Jogadores do seu novo 
clube, o Vila Nova-GO festeja-
ram a chegada do jogador.

CBF faz adequação aos gramados das Séries A e B
Todos os jogos das Séries 

A e B do Campeonato Brasi-
leiro a partir deste ano serão 
disputados em gramados com 
105m de comprimento e 68m 
de largura - nem um metro a 
mais ou a menos. 

A CBF investiu R$ 2,2 mi-
lhões e bancou um programa 
de padronização dos campos 
de 43 estádios do Brasil. O di-
nheiro sai do fundo de legado 
deixado pela Fifa nos países que 
organizam a Copa do Mundo.

De agosto a novembro, a 
CBF enviou equipes formadas 
por topógrafos e agrônomos 
para analisar as dimensões e o 
estado de cada gramado. Antes 
disso, promoveu treinamen-
to sobre os responsáveis pela 
manutenção dos gramados. 
Com base nesse diagnóstico, 
a confederação está bancando 
as reformas necessárias. Nesta 
primeira fase, serão padroniza-
das as medidas dos gramados 
(tamanho do campo e demar-
cação das áreas, círculo cen-
tral) e equipamentos como tra-
ves, bandeirinhas de escanteio 
e bancos de reserva.

NOS ESTÁDIOS BRASILEIROS

Para os estádios que esta-
vam em situação mais precária, 
a confederação doou máquinas 
para cortar grama e demarcar 
as linhas. As equipes enviadas 
aos estádios também examina-
ram a qualidade dos gramados, 
mas este problema deve rece-
ber mais atenção (e recursos) 
no ano que vem, numa próxima 
fase do projeto. A ideia ganhou 
força graças a uma reclamação 

de Levir Culpi, então treinador 
do Atlético-MG, durante um en-
contro de treinadores na sede 
da Confederação. O técnico 
queixou-se de ter que treinar 
e jogar em campos com tama-
nhos tão diferentes.

A CBF então tirou o plano 
do papel e atacou o problema 
em três frentes: primeiro pro-
moveu um treinamento com 
os responsáveis pela manuten-

ção dos gramados, depois fez 
o diagnóstico e agora banca as 
adequações.

O projeto também prevê a 
implantação de 20 “marcos de 
medidas” - estacas de 15 centí-
metros que são enterradas nos 
gramados para garantir que as 
marcações sejam respeitadas 
em futuras reformas. Quase 
todos os estádios das Séries A 
e B foram utilizados para trei-

namentos durante a Copa do 
Mundo de 2014, motivo pelo 
qual não serão necessárias rea-
dequações tão grandes.

O padrão adotado pela 
CBF é o mesmo de jogos da 
Copa do Mundo - 105 por 68, 
embora a Fifa deixe que as me-
didas sejam bem flexíveis. A 
regra permite gramados que 
tenham entre 90 e 120 metros 
de comprimento e 45 a 90 me-
tros de largura - desde que re-
tangulares, claro. Para jogos in-
ternacionais, a recomendação 
é mais específica: entre 100 e 
110 metros de comprimento 
e de 64 a 75 metros de largura.

Entre os 43 gramados 
analisados no Brasil, apenas 
um precisou aumentar - o 
Dilzon Melo, em Varginha, 
casa do Boa Esporte. Outros 
14 vão encolher. O Serra Dou-
rada, a Ilha do Retiro e o Cas-
telão de São Luís do Maranhão 
(não confundir com o Caste-
lão de Fortaleza) são os casos 
mais marcantes - eles tinham 
110 por 75 metros e vão per-
der cinco metros de compri-
mento por sete de largura.

A Confederação realizou investimentos acima de R$ 2 mllhões para as atender normas oficiais 

Brasileiro trabalhou em lanchonete para ajudar família e gol pelo Goianésia mudou radicalmente a vida do atual jogador do Vila Nova

FotoS: Divulgação
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Este será o terceiro 
compromisso da Raposa 
na fase de preparação

Teste hoje contra o Baraúnas
CAMPINENSE CLUBE

O Campinense volta a cam-
po hoje, às 20h, para enfrentar 
o Baraúnas de Mossoró-RN, no 
Estádio Amigão, em Campina 
Grande,  nos preparativos para 
a estreia no Estadual, diante 
do CSP, no próximo dia 30, em 
seus domínios. Após pegar o 
time potiguar, o atual campeão 
paraibano vai encarar o Améri-
ca de Natal, no próximo sábado, 
às 16h, no mesmo local. Para o 
desafio de hoje, o Rubronegro 
terá um concorrente mais forte, 
em relação as vitórias, diante 
dos selecionados  de Serra Re-
donda (1 a 0) e o Distrito de 
Galante (6 a 0), nos primeiros 
jogos da pré-temporada.

Com dois “testes de fogo” 
pela frente, o treinador Fran-
cisco Diá observará a reação 
do grupo, contra equipes do 
mesmo porte que dará uma 
visão maior sobre o planeja-
mento que está sendo coloca-
do em prática. De acordo com 
o comandante Rubronegro, 
os jogadores estão assimilan-
do o esquema que adotará no 
Estadual, Nordestão e a Copa 
do Brasil. “O importante é a 
movimentação, entrosamento, 
colocação, marcação e o nível 
de futebol que queremos colo-
car em prática no Campinense. 
Serão  bons testes que vamos 
avaliar”, observou.  Quem re-
torna é o goleiro Dida e o vo-
lante Magno, liberados pelo 
Departamento Médico.

FotoS: Divulgação

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

No último final de semana, o Campinense Clube goleou um selecionado do distrito de Galante por 6 a 0 em segundo jogo-treino

Sousa programa 
mais dois jogos  
antes da estreia 
no Paraibano

Na preparação para a es-
treia no Campeonato Paraiba-
no, programado para o dia 30 
deste mês, contra o Esporte de 
Patos, o Sousa realizará mais 
dois amistosos. O primeiro será 
no próximo sábado, às 15h30, 
contra o Nacional de Pombal, 
no Pereirão, enquanto o segun-
do acontecerá no dia 20 des-
te mês, diante do Paraíba, no 
Perpetão, em Cajazeiras. Após 
golear o selecionado da cidade 
pernambucana de São José do 
Egito (4 a 0), o Dinossauro de-
seja encarar outros jogos para 
avaliar o grupo. Para o geren-
te de futebol Rafael Abrantes, 
serão adversários mais  fortes 
para que a comissão técnica 
possa observar e ajustar o time 
para o Estadual.

“O primeiro disputou a 
Segundona e o outro será um 
dos concorrentes na compe-
tição. Acredito que possamos 
aproveitar bastante para veri-
ficar os erros e acertos da equi-
pe”, disse o dirigente. Na opi-
nião do treinador Jorge Luiz a 
movimentação dos jogadores 
foi fundamental para se co-
nhecerem, além do resultado 
positivo. “Ganhar sempre traz 
ânimo para todos e o ambiente 
fica tranquilo. Quero o pessoal 
focado para os compromissos 
desafios”, disse. (WS)

De volta aos treinamentos on-
tem, o Botafogo foca as atenções no 
Náutico-PE, no amistoso do próximo 
sábado, no Estádio Almeidão, nos 
preparativos da estreia do time no 
Estadual, contra o Paraíba, no dia 30 
deste mês, no Perpetão, em Cajazei-
ras. O jogo de volta contra o Timbu 
será no próximo dia 23, na Arena Per-
nambuco, mas anteriormente o Belo 
terá pela frente o ABC-RN, no dia 19, 
no Frasqueirão, em Natal. Após go-
lear o Santo André de Cruz das Armas 
(7 a 1), o Belo vai encarar um concor-
rente de peso e qualificado que está 
em formação para o Pernambucano. 
De acordo com o treinador Itamar 
Shuller para um grupo que está ain-
da em formação a movimentação no 
jogo treino serviu para conhecer a 
maioria dos jogadores e começar a 
definir o time para as disputas do Es-
tadual, Nordestão, Copa do Brasil e a 
Série C do Brasileirão.

O ex-técnico do Operário-SC gos-
tou do que viu na partida anterior 
e espera uma maior evolução dos 

atletas, principalmente nos próximos 
compromissos, diante do Náutico e 
ABC. Ele sabe que terá pela frente 
adversários tradicionais que vai exigir 
mais dos jogadores. “O bom é que va-
mos nos testar para saber se estamos 
no caminho certo. Gosto de desafios 
e queremos nos aperfeiçoar ainda 
mais para a estreia no Paraibano”, 
disse. Artilheiro do time na goleada 
em cima do time de Cruz das Armas 
- marcou três gols - o meia Janeudo 
ainda comemora a boa exibição e 
principalmente os gols que acontece-
ram durante a partida.

Ele sabe que a cada jogo é um 
desafio na trajetória do Botafogo na 
temporada. O meia sabe que ainda 
falta muito para o melhor entrosa-
mento, mas aposta que o Belo será 
forte e lutará por títulos nas com-
petições. “Temos a responsabilidade 
de conseguir fazer do Botafogo uma 
equipe vencedora. Vamos trabalhar e 
unir as forças para que possamos dar 
alegria a torcida botafoguense”, ava-
liou o meia. (WS)

Botafogo intensifica treinos 
para enfrentar o Náutico-PE

AMISTOSO

Vencer o América de Na-
tal (2 a 1) no começo de uma 
preparação é tudo o que o 
Treze queria para enfrentar 
o Potiguar de Mossoró-RN, 
amanhã, às 20h, no Estádio 
Presidente Vargas, na Serra 
da Borborema. No próximo 
domingo, o Galo da Borbore-
ma encara o CSA-AL, no Está-
dio Rei Pelé, em Maceió, nos 
preparativos para a estreia no 
Estadual, marcada para o dia 
30 deste mês, contra o Santa 
Cruz de Santa Rita. O resulta-
do positivo  alcançado no últi-
mo sábado, trouxe confiança 
aos jogadores e comissão téc-
nica na pré-temporada.

  Na opinião do treina-
dor Marcelo Vilar o mais im-

portante foi a raça, determi-
nação e vontade de acertar 
do grupo, onde todos busca-
ram fazer o melhor para che-
garem ao resultado positivo. 
De acordo com o ex-técnico 
do Botafogo os amistosos 
contra adversários qualifi-
cados são importantes para 
quem almeja deixar o time 
pronto para o Paraibano. 
“Um período em que todos 
os clubes estão arrumando 
as equipe para os desafios da 
temporada. Iremos aprovei-
tar o máximo os jogos para 
buscar um maior rendimen-
to do grupo”, avaliou.

Sobre a vitória contra o 
América-RN, Marcelo Vilar, 
falou que os jogadores ja-

mais se entregaram e foram 
com tudo em busca da vitó-
ria. “Seremos sempre guer-
reiros em todas as situações. 
O Treze se prepara para bri-
gar pelo título estadual”, fri-
sou. Fora das quatro linhas a 
diretoria não perde tempo e 
contratou o zagueiro Rafael 
Nascimento, de 21 anos, que 
se apresentou a comissão 
técnica na última segunda-
feira. A mais nova aquisição 
do Alvinegro é natural de 
Passo-de-Camaragibe-AL, 
que estava no XV de Piraci-
caba-SP, mas também tem 
passagens por Galícia, União 
Barbarense, ABC, CSP, CRB, 
Nacional (Portugal) e Corin-
thians de Alagoas. (WS)

Treze enfrenta o Potiguar após 
derrotar América em jogo-treino

PRÉ-TEMPORADA

O Belo voltou às atividades ontem na Maravilha do Contorno e sábado enfrenta o Náutico

Na partida contra o América-RN, o Galo da Borborema saiu vitorioso por 2 a 1 em jogo proveitoso

Foto: ortilo Antônio



Protocolo...: 2016 - 001407
Responsavel.: CONST. G.M.V LTDA
CPF/CNPJ....: 011479321/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.077,66
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001402
Responsavel.: HOMESEG PRESTADORA DE SER-
VICOS EIRE
CPF/CNPJ....: 018561861/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            805,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001337
Responsavel.: ILDETE FELIX DE NORONHA
CPF/CNPJ....: 083767554-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             43,60
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000008
Responsavel.: JADSON ALENCAR VIEIRA
CPF/CNPJ....: 048882734-56
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000018
Responsavel.: KARLA TATIANA DOS SANTOS BATISTA
CPF/CNPJ....: 018766666/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            356,50
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001086
Responsavel.: RALINNE KELLY DAVILA GALVAO 
NOBREGA
CPF/CNPJ....: 052215704-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000384
Responsavel.: LUCIANA ALVES ARARUNA
CPF/CNPJ....: 012227597/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            366,90
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000033
Responsavel.: LILLIANE PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 022407139/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            412,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000408
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO COUTINHO DE O
CPF/CNPJ....: 002718028/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.230,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000219
Responsavel.: N S G DIS IMPORTACAO DE PRO 
OPTICOS
CPF/CNPJ....: 019306193/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            820,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000824
Responsavel.: ONALDO NOBREGA MONTE NEGRO 
NETO
CPF/CNPJ....: 074761864-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.099,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000043
Responsavel.: RAYSSA PEREIRA SUASSUNA LAU-
REANO
CPF/CNPJ....: 094266754-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000020
Responsavel.: SEVERINA SILVA DE FREITAS
CPF/CNPJ....: 468184214-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             84,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000015
Responsavel.: TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS 
E CONSTR
CPF/CNPJ....: 008932226/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.000,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001242
Responsavel.: W A DANTAS RESTAURANTE ME
CPF/CNPJ....: 009248918/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            164,64
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000010
Responsavel.: W A DANTAS RESTAURANTE ME
CPF/CNPJ....: 009248918/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            537,84
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000037
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,  13/01/2016
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.: BRASTEX S/A UNIDADE II
CPF/CNPJ....: 009258807/0002-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            105,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076498
Responsavel.: BRASTEX S/A UNIDADE II
CPF/CNPJ....: 009258807/0002-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            210,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076503
Responsavel.: ADEMAR PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 004734670/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            263,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073805
Responsavel.: CONST. G.M.V LTDA
CPF/CNPJ....: 011479321/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            616,49
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076642
Responsavel.: ELINALDO GOMES CORREIA EPP
CPF/CNPJ....: 008558314/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            683,71
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076523
Responsavel.: FLAVIA VICTOR DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ....: 021942489/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.733,33
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076575
Responsavel.: JOSEVALDO DA SILVA PAIVA -ME
CPF/CNPJ....: 024292898/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            246,76
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073896
Responsavel.: LOJAO DO AGRICULTOR COM DE 
PROD AGR
CPF/CNPJ....: 011640909/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.231,96
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076780
Responsavel.: LOJAO DO AGRICULTOR COM DE 
PROD AGR
CPF/CNPJ....: 011640909/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.231,95
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076779
Responsavel.: PW EMPREENDIMENTOS E CONS-
TRUCOES LT
CPF/CNPJ....: 012906072/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            523,56
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073833
Responsavel.: PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 045628404-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076752
Responsavel.: SIDNEY PIERRE MARINHO PAULINO
CPF/CNPJ....: 021333986/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            832,46
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075928
Responsavel.: TERCIO VERISSIMO DINIZ
CPF/CNPJ....: 072862334-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            438,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073825
Responsavel.: ALPHA EMPREENDIMENTOS HO-
TELEIR
CPF/CNPJ....: 018881584/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.728,82
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001416
Responsavel.: BRUNO NOBRE FERREIRA
CPF/CNPJ....: 010279003/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            585,60
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000055
Responsavel.: COMERCIAL PAIVA
CPF/CNPJ....: 012221548/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            350,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000049
Responsavel.: CONST. G.M.V LTDA
CPF/CNPJ....: 011479321/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.444,43
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB

Apresentante: TELEVISAO CABO BRANCO LTDA
Protocolo...: 2016 - 001447
Responsavel.: CLAUDIO EVANGELISTA FREIRE
CPF/CNPJ....: 917146724-68
Titulo......: NOTA CRED RURAL  R$         23.031,79
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001858
Responsavel.: IVANILDA BERNARDO TOMAZ
CPF/CNPJ....: 073002264-18
Titulo......: NOTA CRED RURAL  R$          2.358,75
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001860
Responsavel.: LEVE BISTRO COMERCIO E SER-
VICOS LTD
CPF/CNPJ....: 019002521/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            879,49
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001945
Responsavel.: ULISSES NICACIO DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ....: 050750894-70
Titulo......: NOTA CRED RURAL  R$            516,62
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001864
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  13/01/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 096229904-95
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          2.269,42
Apresentante: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2015 - 076488
Responsavel.: JOSE DA SILVA CARNEIRO
CPF/CNPJ....: 197477304-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             30,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076636
Responsavel.: JOSINALVA DE OLIVEIRA SOUZA FELIX
CPF/CNPJ....: 954093604-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         13.344,29
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076553
Responsavel.: MAXIMA EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS
CPF/CNPJ....: 008943080/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            403,87
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076595
Responsavel.: CEZAR DIAS DO NASCIMENTO FILHO
CPF/CNPJ....: 089253494-00
Titulo......: CHEQUE           R$          1.021,22
Apresentante: TELEVISAO CABO BRANCO LTDA
Protocolo...: 2016 - 001446
Responsavel.: CEZAR DIAS DO NASCIMENTO FILHO
CPF/CNPJ....: 089253494-00
Titulo......: CHEQUE           R$          1.051,86

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE ARAÇAGI

NOTIFICAÇÃO Nº. 01/2016
À Empresa Ely Construções LTDA – ME, inscrito no CNPJ de nº 15.449.219/0001-40, por seu 

representante, o Sr. ELINALDO RODRIGUES DOS SANTOS, CPF de nº 524.047.497-49
Av. Primeiro de Maio, nº 63, Sala 102, Jaguaribe, João Pessoa – PB, CEP: 58.015-430.
O Município de Araçagi, por meio de seu representante legal, comparece, respeitosamente, à 

presença de Vossa Senhoria, para que a Empresa Ely Construções – LTDA, inscrito no CNPJ de 
nº 15.449.219/0001-40, representado por Elinaldo Rodrigues dos Santos, inscrito no CPF de nº 
524.047.497-49, cumpra fielmente as disposições contidas no Contrato nº 078/2013, originário do 
processo licitatório, na modalidade tomada de preço de nº 024/2013, de responsabilidade da Empre-
sa, que tem por objeto a execução de obra civil pública de construção de Unidade Básica de Saúde. 

Constatou-se que a empresa supracitada paralisou, sem qualquer justificativa ou comunicação, 
a execução da referida obra. Desse modo, fica devidamente notificada, a empresa, para reiniciar 
a obra, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e concluir os serviços no prazo máximo de 20 (vin-
te) dias sob pena de sofrer penalização nos termos da Lei n.º 8.666/93. Caso a empresa queira 
apresentar defesa e/ou justificativa escrita deverá faze-lo em até 05 (cinco) dias úteis a contar do 
recebimento da notificação.

Araçagi, 08 de janeiro de 2016.
JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO

Prefeito Constitucional
Ely Construções – LTDA – CNPJ Nº. 15.449.219/0001-40
Elinaldo Rodrigues dos Santos – CPF - 524.047.497-49

Ciente em ______/______/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE CAPIM

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
 O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 105/2015, de 01/07/2015, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 04/2013, 
de 03 de Janeiro de 2013 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
RESOLVE ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00016/2015, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 
NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO E SERVIÇOS DE CONTROLE..; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, EM FAVOR DA EMPRESA ELMA MARIA 
SERAFIN DE SOUSA, CNPJ: 13.184.348/0001-28, PELO VALOR DE R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)

 Capim - PB, 12 de Janeiro de 2016.
ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE CAPIM

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do artigo 
43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, nos termos do relatório final apresentado 
pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial 
nº 00016/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA 
ADMINISTRATIVA NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO E SERVIÇOS DE CON-
TROLE., no uso de suas atribuições legais, RESOLVE HOMOLOGAR o resultado da licitação, EM 
FAVOR DE ELMA MARIA SERAFIN DE SOUSA, CNPJ: 13.184.348/0001-28 PELO VALOR DE 
R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) com base no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em con-
sequência, fica convocado o adjudicatário para assinatura do instrumento de contrato, 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 no art. 81 desta lei.

Capim - PB, 12 de Janeiro de 2016.
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO 01.2016.

Nos termos dos elementos constantes das exposições de motivos que instrui o processo e observa-
do o parecer da Assessoria Jurídica referente a DISPENSA DE LICITAÇÃO 01.2016, cujo objetivo são 
as implantações de 03 (três) sistemas coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água 
para consumo humano nas comunidades rurais de REDENÇÃO, AVARZEADO e VENEZA, no âmbito 
do Programa de Universalização do acesso e Uso da Água – ÁGUA PARA TODOS, em observância 
ao disposto no inciso I do artigo 3º da Lei 11.578/2007, tudo em conformidade ao termo de compro-
misso 039/2013, consoante processo nº 59335.000433/2013-59, firmado entre a Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e o Município de Pilões – PB. RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a empresa CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA 
LUZIA LTDA – CNPJ 02.069.012/0001-06, pelo valor total de R$ 374.268,53 – trezentos e setenta e 
quatro mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos. JUSTIFICATIVA: O Município 
encontra-se em situação anormal caracterizada como SITUAÇÃO DE EMRGÊNCIA afetada pela 
estiagem causando danos a subsistência e a Saúde da população, além dos prejuízos importantes e 
significativos às atividades produtivas do município, tudo em conformidade ao DECRETO ESTADUAL 
Nº 36318, de 03 de novembro de 2015, publicado no DOE em 04.11.2015. FUNDAMENTAÇÃO: Lei 
8.666/93 e suas alterações – Art. 24 – Inciso IV. Fica a empresa adjudicada convocada para assinatura 
do instrumento de Contrato. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Pilões, 12 de Janeiro de 2016.
ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE - Prefeita

 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIALNº 00001/2015

A Prefeitura Municipal de Capim, através do seu Pregoeiro, torna público que fará a sessão da 
Licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global,objetivando a AQUISIÇÃO 
DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, que estava marcada 
paraàs08:00hs(horário local) do dia 22 de Janeirode 2016, fica adiada para às 08:00(horário local) 
do dia 25 de Janeiro de 2016.A sessão pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal de 
Capim, situada na Av. São Sebastião s/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, 11 de Janeirode 2016
Álamo César Trajano Martins Júnior
Presidente/Pregoeiro da CPL-CAPIM

##ATO AVISO DE COMUNICAÇÃO – INDEFERIMENTO DE RECURSO – PREGÃO PRESEN-
CIAL 00071/2015

##TEX O MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, torna público o resultado do julgamento do recurso 
interposto pela ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA – ME participante do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00071/2015, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO 
E OXIDO NITROSO.  A Pregoeira decidiu JULGÁ-LO IMPROCEDENTE mantendo-se na íntegra 
a decisão anteriormente adotada 

##DAT Esperança-PB, 12 de Janeiro de 2016.
##ASS Ana Paula Diniz Barbosa Alves
##CAR Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada - PB, às 09:00 horas do 
dia 26 de Janeiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
PEDRA LAVRADA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 095. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

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

Pedra Lavrada - PB, 13 de Janeiro de 2016
YANNA MARIA DE MEDEIROS - Pregoeira Oficial

  
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
DOMISSANITÁRIOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ROUPAS E ÁREAS HOSPITALARES. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (83) 3361 1388.
Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 12 de Janeiro de 2016.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial
 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS 
MORADORES DO CONJUNTO HABITACIONAL ALTIPLANO CABO BRANCO

O PRESIDENTE da diretoria administrativa da Associação dos Moradores do Conjunto Habitacio-
nal Altiplano Cabo Branco – A. M. C. A., possuidora do CNPJ nº 09.295.395/0001-71, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com os artigos 23, 24 e 30 do ESTATUTO SOCIAL, em pleno gozo de 
seus direitos, CONVOCA todos os associados para participar da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
a realizar-se no SESC - Administração Regional no Estado da Paraíba, na Rua Desembargador 
Souto Maior, 291 - Centro - João Pessoa/PB, no dia 20 de janeiro de 2016, oportunidade em que 
os sócios poderão apresentar seus destaques, votos e solicitações, se for o caso, às 17:30h, em 
primeira convocação com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos membros-associados, ou, 
na segunda convocação, às 18:00h, com pelo menos metade dos associados mais um, na forma 
definida pelo estatuto e na terceira convocação, às 18h30, com a presença mínima exigida, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte PAUTA: - As contas e o balanço geral da associação. - O orçamento 
anual de receita e despesa da associação. -Recadastramento dos sócios. - Votação do valor da 
mensalidade de manutenção, tendo em vista proposição da diretoria da associação. - Atualização 
de débitos em atraso dos sócios. - Verificação de isenção de IPTU e quitação da TCR em atraso 
da sede da Associação. - Discutir melhorias para o bairro. - Discutir parcerias e/ou solicitações com 
as Instituições Públicas. - Exclusão dos sócios inadimplentes. - Para a instalação, funcionamento 
e deliberação da Assembleia Geral Ordinária, ora convocada, serão observados e obedecidos os 
seguintes procedimentos: I – aberta a Sessão e verificado o quórum exigido para funcionamento 
em primeira convocação, a Assembleia Geral deliberará sobre os supracitados pontos da PAUTA, 
conforme convocação feita por este Edital que encontrar-se-á disponível na sede administrativa da 
associação, bem como afixado em locais públicos e abertos ao público em toda a extensão do bairro; 
II – não havendo quórum, será feita a segunda convocação; III – persistindo a falta de quórum, se 
fará uma terceira convocação, observando o número mínimo de 10 (dez) sócios, conforme disposição 
estatutária; IV – observando o quórum mínimo exigido, o PRESIDENTE irá declarar aberta e regular 
a assembleia geral ordinária, procedendo com a abordagem dos assuntos contidos na PAUTA.

João Pessoa, 26 de novembro de 2015.
JOÃO DOUGLAS ABRANTES DE OLIVEIRA FILHO

Presidente da A.M.C.A.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
EUNÁPIO TORRES

6º SERVIÇO NOTARIAL E 2º REGISTRAL
Titular: Belª Maria Emilia Coutinho Torres de Freitas
EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE

Dra. MARIA EMILIA COUTINHO TORRES DE FREITAS, Oficial do Cartório de Registro de 
Imóveis da Zona Norte, seguindo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97, bem como 
pela credora do Contrato de Financiamento com Alienação Fiduciária, firmado com o BANCO 
BRADESCO S/A, registrado na matrícula nº 93.183, referente ao imóvel situado à Avenida João 
Maurício, nº 1185, apto 629, Manaíra, João Pessoa-PB, venho intimar o Sr. Sandro Marcelo Rodri-
gues, para fins de cumprimento das obrigações contratuais que se encontram vencidas, sujeitas 
à atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e as despesas de 
cobrança, somando-se também, os encargos que vencerem neste período.

Assim, procedo a INTIMAÇÃO das Vossas Senhorias, para que se dirijam a este Cartório Eunápio 
Torres, situado à Rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, nº 300, Altiplano Cabo Branco, nesta 
Capital, onde deverão efetuar a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
a partir da data desta publicação. Na oportunidade, ficam Vossas Senhorias cientificadas que o não 
cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da 
propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária – BANCO BRADESCO S/A – nos termos do 
Art. 26, § 7º da Lei 9514/97. João Pessoa (PB), 06 de Outubro de 2015.

Atenciosamente,
Oficial de Registro de Imóveis
Eunápio Torres – Serviço Notarial e Registral
EUNÁPIO TORRES – 6º NOTARIAL E REGISTRAL
Rua Com. Renato Ribeiro Coutinho, 300 – Altiplano Cabo Brando – João Pessoa/PB
Tel.: (83) 3219-1234 / Fax (83) 3252-2322 – CNPJ 09.362.310/0001-20 – www.eunapiotorres.com.br
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO OU RASURA 

INVALIDA ESTE DOCUMENTO

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Concorrência, do tipo maior oferta, para: Alienação de imóveis urbanos - oito 
lotes de terrenos. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei 
Municipal nº 1.203/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 12 de Janeiro de 2016
OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 1.5.002/2015.
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Reconheço e Ratifico a Dispensa de Licitação nº. 1.5.002/2015 nos termos do art. 24, inciso XI, 
da Lei Federal nº. 8.666, de 21.08.1993, e atualizações posteriores. Objeto: Locação de 03 (três) 
Flats para Hospedagem dos médicos participantes do projeto mais médicos para o Brasil, Secretaria 
Municipal de Saúde. Em favor de: ZENILDA DOS SANTOS NUNES – CPF: 979.237.884-72, no 
valor mensal R$ 1.440,00 (Mil quatrocentos e quarenta reais), ficando o contrato com o valor global 
de valor mensal R$ 17.280,00 (Dezessete mil e duzentos oitenta reais), de acordo com o relatório 
apresentado pela Comissão Setorial de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica do Município.

Monteiro – PB, 06 de Novembro de 2015.
Ednacé Alves Silvestre Henrique 

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: Locação de 03 (três) Flats para Hospedagem dos médicos participantes do projeto 

mais médicos para o Brasil, Secretaria Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 
8.666/93 - ALTERADA – Processo Licitatório nº. 045/2014 - Dispensa de Licitação nº. 1.5.002/2014. 
DOTAÇÃO: 12.000.12.001.10.302.4012.3016.2064 – 33.90.36.00/12.000.12.001.10302.4012.301
6.2068 – 33.90.36.00. VIGÊNCIA: do presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir 
da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde/Edna-
cé Alves Silvestre Henrique e ZENILDA DOS SANTOS NUNES – CPF: 979.237.884-72 - CT Nº. 
15201/2015 – 06.11.2015 – valor mensal R$ 1.440,00 (Mil quatrocentos e quarenta reais), ficando o 
contrato com o valor global de valor mensal R$ 17.280,00 (Dezessete mil e duzentos oitenta reais).  

Monteiro - PB, 06 de Novembro de 2015.
Ednacé Alves Silvestre Henrique 

Gestora de FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
Resultado do julgamento Habilitação

Tomada de Preço n. 004/2015
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de PITIMBU, no 

uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO à população e a quem interessar possa que 
após análise dos documentos de habilitação foi apurado que as empresas: ADCRUZ – CONSTRU-
ÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME; ANDRADE COSTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI EPP; CAV CONSTRUÇÕES LTDA ME; CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA 
ME; ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA ME; JADA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
EIRELI EPP; J F SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME; foram INABILITADAS, por 
descumprimento do Edital; enquanto a empresa: J R ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI ME; foi HABILITADA por cumprimento do Edital. A Comissão na oportunidade faz ciente a 
empresa HABILITADA da reunião no dia 21 de Janeiro de 2016 às 11hs 00min, para abertura da 
PROPOSTA. Maiores informações e o detalhamento do julgamento da CPL, no Setor de Licitações, 
localizado na RUA Pe. JOSÉ JOÃO, 31 – CENTRO – PITIMBU/PB – CEP: 58.324-000 no horário 
de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

PITIMBU, 12 de Janeiro de 2016.
ELIABE LIMA DE MOURA

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as 
disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar 
que fará realizar às 9:00 horas do dia 28 de Janeiro de 2016, processo licitatório na modalidade de 
Tomada de Preços nº 001/2016, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para Aquisição de Combustíveis 
Óleo Diesel, Diesel S10, Gasolina e Lubrificante, para Prefeitura Municipal de Curral Velho-PB.  
Conforme anexo I do Edital

O Edital e anexos para a presente Tomada de Preços poderão ser obtidos no horário das 8:00 
às 12:00hs no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio sede desta Prefeitura, situada na 
Rua Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB. 

Curral Velho, 12 de Janeiro de 2016.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS 

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com 
as disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem 
interessar que fará realizar às 11:30 horas do dia 28 de Janeiro de 2016, processo licitatório na 
modalidade de Tomada de Preços nº 002/2016, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para Aquisição 
de Combustíveis Óleo Diesel, Diesel S10 e Gasolina, para Prefeitura Municipal de Curral Velho-PB. 
Conforme anexo I do Edital.

O Edital e anexos para a presente Tomada de Preços poderão ser obtidos no horário das 8:00 
às 12:00hs no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio sede desta Prefeitura, situada na 
Rua Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB. 

Curral Velho, 12 de Janeiro de 2016.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS 

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
O Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho-PB, de acordo com as disposições da Lei Fe-

deral de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar que fará realizar 
às 14:00 horas do dia 28 de Janeiro de 2016, processo licitatório na modalidade de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 001/2016, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para Aquisição de Combustíveis Óleo 
Diesel, Diesel S10, Gasolina e Lubrificante, para o Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho-PB.  
Conforme anexo I do Edital

O Edital e anexos para a presente Tomada de Preços poderão ser obtidos no horário das 8:00 
às 12:00hs no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio sede desta Prefeitura, situada na 
Rua Manoel Batista Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB. 

Curral Velho, 12 de Janeiro de 2016.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
PARA ATENDER A DEMANDA DO PNAE DESTE MUNICÍPIO. Prazo para entrega da documen-
tação: 17/02/2016, 9:00 horas, Local: Sala da CPL, Sede da Pref. Mun. de Cuité, sito a Rua 15 de 
novembro, 159, Térreo, Centro. O Edital poderá ser retirado no mesmo endereço, no horário de 
08:00 às 12:00. Dúvidas contatar pelo telefone (83) 3372-2246/2447 ou através do e-mail licitacao.
pmc@cuite.pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, em 11 de janeiro de 2016.
SUENIA JANINE DE FARIAS FERREIRA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
 CONTRATO Nº 00008/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO 

ESCOLAR, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO, 
DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS.

  Fundamento Legal: Inciso IV do Artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Data de Assinatura: 19/01/2016
Data da Vigência: 19/01/2017
 Assinam: : Pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB: Francisca Denise Albuquerque de Oliveira 

– Prefeita Constitucional.  Pela Empresa: REDE NET COMÉRCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 
LIMITADA-ME – Jorge Murilo Lucena Messias -Licitante.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Licitatório nº. 001/2016
Inexigibilidade nº. 001/2016
Contrato Administrativo nº. IN 001.01/2016 
Contratante: Prefeitura Municipal de São João do Tigre/ José Maucélio Barbosa.
Contratado: BANDA ENCANTU’S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME / Rafaella Oliveira 

Lopes.
Objeto: Contratação de shows artístico das Bandas Encantu’s, de Renome Regional, para 

apresentação na Festividade de Padroeira do Distrito de Cacimbinha, no Município de São João 
de 2016 do Município de São João do Tigre.

Valor: R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).
Vigência: 90 (noventa) dias
Data da Assinatura: 12 de Janeiro de 2016.
Dotação Orçamentária: 08.000.04.122.2012.2044-33.90.39.
Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, que institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2016

INEXIGIBILIDADE Nº. 001/2016
Reconheço e Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº. 001/2016, nos termos do artigo 26 da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e com fundamento no art. 25, inciso III, 
do mesmo diploma legal, que tem por objeto a Contratação de shows artístico da Encantu’s, de 
Renome Regional, para apresentação na Festividade de Padroeira do Distrito de Cacimbinha, no 
Município de São João de 2016 do Município de São João do Tigre, em favor da empresa: BANDA 
ENCANTU’S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 17.443.931/0001-67, no valor global 
do cachê de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), de acordo com o relatório da CPL e parecer 
jurídico exarado no processo administrativo.

São João do Tigre – PB, 11 de Janeiro de 2016.
JOSÉ MAUCÉLIO BARBOSA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

 EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 00007/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ADMINIS-

TRATIVA NO TOCANTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO E SERVIÇOS DE CONTROLE.
PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 00016/2015.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS: 02.01 GABINETE DO PREFEITO; 04 122 2001 2004 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 0163390.39 00 001 OUTROS 
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 
2002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 029 3390.39 
00 0001 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURICIA.

VIGÊNCIA:12 (doze) meses
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Capim 
CONTRATADA: ELMA MARIA SERAFIN DE SOUSA CNPJ:13.184.348/0001-28 R$ 

30.000,00(Trinta mil reais)
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 26 de 
Janeiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
pessoa física ou jurídica para a execução dos serviços em gesso para atividades de manutenção, 
modificação, implantação de divisórias e aplicação de forro de gesso em prédios públicos ligados 
as seguintes secretarias: PLANEJAMENTO, EDUCAÇÃO, POLITICAS PÚBLICAS, DESENVOL-
VIMENTO AGROPECUÁRIO, INFRA-ESTRUTURA, GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, 
FAZENDA, PROCURADORIA GERAL E CONTROLE INTERNO e demais secretarias que a caso 
necessite.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 06 de Janeiro de 2016

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015
A Comissão Permanente de Licitação através do Pregoeiro Oficial da cidade de Pocinhos/PB, 

no uso das suas atribuições legais, comunica aos interessados que fará realizará Licitação Pre-
gão Presencial N°001-2015 destinado a Prestação de Serviços de Assessoria Junto a Comissão 
Permanente de Licitações (CPL) e ao Pregoeiro Oficial do Município na Elaboração de Editais e 
na Organização dos Processos Licitatório, no dia 25 de Janeiro de 2015 as 08:00 horas na sede 
da comissão de Licitação.

Informações: das 07:30 as 11:30h em dias úteis, Centro - Pocinhos - PB. Fone: (083) 99603774. 
E-mail: pocinhoslicitacao@gmail.com

Pocinhos - PB, 20 de Novembro de 2015.
Amanda Apolinário da Silva

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

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

Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Janeiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Móveis e Equipamentos 
Médicos Hospitalares destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
006/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3297-1130.
Email: pmmataraca1@gmail.com

Mataraca - PB, 12 de Janeiro de 2016
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 
Apoio, sediada na Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - 
Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Janeiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO EM 
FORMA PARCELADA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE APRESENTADA DE  AGUA, GÁS E 
SUAS RECARGAS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJAZEIRAS BEM COMO TODAS SUAS SECRETARIAS. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3531-4383.

Cajazeiras - PB, 06 de Janeiro de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

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

do município de Quixaba/PB
ABERTURA: 25/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, 12 de janeiro de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016
OBJETIVO: aquisição parcelada de combustíveis, e seus derivados destinados às atividades 

do município, conforme especificações do edital e seus anexos,
ABERTURA: 25 de janeiro de 2016 as 08:00 horas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Matureia-PB, 12 de Janeiro de 2016.

José Daniel Dantas Felinto Aquino
Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016
OBJETIVO: Aquisição parcelada de Paes, bolos e bolachas destinados a merenda escolar e 

demais atividades dos programas e secretarias do município conforme especificações constantes 
no Termo de Referência Anexo I deste Edital

ABERTURA: 25 de janeiro de 2016 as 09:00 horas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Matureia-PB, 12 de Janeiro de 2016.

José Daniel Dantas Felinto Aquino
Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA 
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016
OBJETIVO: Aquisição parcelada de óleo S10 e seus derivados a frota de veículos do município, 

conforme termo de referencia em anexo.
ABERTURA: 25 de Janeiro de 2016 as 10:00 horas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Maturéia- PB, 12 de janeiro de 2016.

José Daniel Dantas Felinto Aquino
Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
Objetivo Contratação dos serviços de lanternagem, funilaria e pintura e manutenção dos veículos 

do município de MATUREIA-PB.
A reunião dia 25 de Janeiro de 2016, ás 11:00HS,
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Matureia- PB 12 de Janeiro de 2016.

José Daniel Dantas Felinto Aquino
Pregoeiro Oficial/PMM

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 005/2016
OBJETO:  Aquisição parcelada de laticínios Para Merenda Escolar em Atendimento À demanda 

da Secretaria Municipal de Educação do município de Matureia ABERTURA: Dia 25 de janeiro de 
2016 as 13:00 Horas.INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na 
Praça Jose Alves da Costa, 75, Centro, MATUREIA - Estado da Paraíba, de segundas às sextas-
-feiras, das 8h às 12h.

Matureia- PB, 12 de janeiro de 2016.
José Daniel Dantas Felinto Aquino

Pregoeiro Oficial/PMM

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 006/2016
OBJETO: Aquisição de forma parcelada de pneus e assessórios instalados destinados a frota 

de veículos do município, bem como os carros agregados conforme termo de referência em anexo 
I do edital.

ABERTURA: Dia 25 de janeiro de 2016 as 14:00:00 Horas. INFORMAÇÕES: Os interessados 
poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça Jose Alves da Costa, 75, Centro, MATUREIA - 
Estado da Paraíba, de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Matureia- PB, 12 de janeiro de 2016.
José Daniel Dantas Felinto Aquino

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 01 /2016
OBJETIVO Contratação de farmácia para fornecimento de medicamentos emergenciais que não 

constam no rol da Farmácia Básica do município de MATUREIA, para atender os casos especiais 
e urgentes, destinados as pessoas carentes do município, conforme especificações contidas no 
Anexo I deste edital, e lei 8.666/93

ABERTURA: 29 de Janeiro de 2016 as 08:30 hs.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Maturéia, PB  12 de Janeiro de 2016

Denis Maia Silvino
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 02 /2016
OBJETIVO Aquisição parcelada de material de construção diversos, elétricos  hidráulicos, 

destinados as atividades das secretarias do município de matureia conforme especificações do 
edital e seus anexos,

ABERTURA: 29 de Janeiro de 2016 as 10:00 hs.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Maturéia, PB  12 de Janeiro de 2016

Denis Maia Silvino
Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RETIFICAÇÃO AO VENCEDOR,  HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, vem por intermédio deste aviso, co-

municar que nas publicações do Vencedor, na  Homologação e Extrato de Contrato do  PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 003/2015, do dia 24 de dezembro de 2015 às 09:00 horas, que onde se lê R$ 
47.930,00(Quarenta e sete mil novecentos e trinta reais), LEIA-SE R$ 47.600,00(Quarenta e sete 
mil e seiscentos  reais).

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, 29 de dezembro de 2015.
 Denilson Dos Santos Pessoa

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015
O Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio, constituída pela portaria nº. 079/2015 de 19 de Janeiro 

de 2015, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 037/2015, cujo objeto é AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXEPEDIENTE, DES-
TINADOS AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO no ano civil 2016.

VENCEDOR:
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS-ME, CNPJ 13.094.898/0001-56
R$ 788.391,75(Setecentos e Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Noventa e Um  Reais e Setenta 

e Cinco Centavos)
São José de Piranhas-PB, 07 de Janeiro de 2016.

José Idomar de Sousa Bento
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2015
O Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio, constituída pela portaria nº. 079/2015 de 19 de 

Janeiro de 2015, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, vem através 
deste AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do  PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº. 038/2015, cujo objeto é a Aquisição parcelada dos Produtos Alimentícios e Material 
de Higiene e Limpeza, destinados aos Programas do PNAE, PNAEC, PETI, PROJOVEM, BRASIL 
ALFABETIZADO para consumo de diversas Secretarias deste município para o ano civil de 2016. 

VENCEDOR:
MELO SUPERMERCADO LTDA-ME, com CNPJ 03.789.726/0001-43.
R$ 795.833,00(Setecentos e Noventa e Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais).

São José de Piranhas-PB, 07 de Janeiro de 2016.
José Idomar de Sousa Bento

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2015
O Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio, constituída pela portaria nº. 079/2015 de 19 de 

Janeiro de 2015, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, vem através 
deste AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº. 039/2015, cujo objeto é a Aquisição de Combustíveis, Óleos Lubrificantes, Óleos de 
Freio e Filtros, destinados ao consumo e funcionamento dos veículos e máquinas pesadas deste 
município para o  ano civil de 2016.

VENCEDOR:
MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA, com CNPJ 02.737.867/0001-50.
R$ 1.125.679,25(Um Milhão Cento e Vinte e Cinco Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais e 

Vinte e Cinco Centavos).
São José de Piranhas-PB, 07 de Janeiro de 2016.

José Idomar de Sousa Bento
PregoeiroOficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2015
O Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio, constituída pela portaria nº 079/2015 de 19 de 

Janeiro de 2015, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, vem através 
deste AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRE-
SENCIAL nº. 040/2015, cujo objeto é a Aquisição de Pneus, Protetores de Pneus e Câmaras de 
Ar, destinados a manutenção, funcionamento e consumo dos veículos e máquinas pesadas deste 
município para o ano civil de 2016.

VENCEDOR:
MCR PNEUS LTDA-EPP, com CNPJ 07.206.138/0001-90.
R$ 353.544,00(Trezentos e Cinquenta e Três Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais).

São José de Piranhas-PB, 07 de Janeiro de 2016.
José Idomar de Sousa Bento

Pregoeiro Oficial

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 397/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 27/01/2016, às 9 horas para:

Registro de Preços para aquisição de SERVIÇOS TÉCNICOS DO SISTEMA DE INSPEÇÃO 
VISUAL E CAPTURA DE IMAGENS., destinado ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
- DETRAN/PB, conforme Anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº 16-00014-2                                                       
João Pessoa, 12 de janeiro de 2016

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 13.02.15.507 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015
DATA DE REABERTURA: 25/01/2016 - ÀS 09h.
REGISTRO CGE Nº 15-01709-6
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE 

DIAGNÓSTICO DO CÂNCER - CEDC.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 391/2015 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos representantes das empresas parti-
cipantes deste certame, que reabrirá a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Presencial, 
sob o critério do menor preço por Item, para esclarecimento de falha nas quantidades dos Itens 04, 
05 e 07. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto 
Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com a Pregoeira e a 
sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 14h às 18h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 
ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 12 de janeiro de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial/Presidente da CPL/SES/PB
Matrícula nº 170.333-1

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, 

DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº- 11/2015
REGISTRO CGE Nº16.00013-4
A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO 

MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT através da Comissão Per-
manente de Licitação, instituída pela Portaria GS nº. 006/2015, publicada no DOE na edição de 
27/01/2015, e em consonância com o disposto na Lei n°. 8.666/93, torna público que realizará 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n°11/2015, tipo Menor Preço Global, cujo objeto 
é a aquisição de caixas d’água (reservatório cônico) para atender demanda de perfuração de 150 
poços, visando atender às necessidades da SEIRHMACT/DRMH - DIRETORIA DE RECURSOS 
MINERAIS E HIDROGEOLOGIA, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo 
I; de acordo com o Processo Administrativo nº3548/2015/SEIRHMACT, em observância ao Edital 
que se encontra à disposição dos interessados na Avenida Ministro José Américo de Almeida, s/nº, 
Torre, João Pessoa – PB, CEP: 58.013-200, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 
horas. Maiores informações poderão ser obtidas diretamente na SEIRHMACT, através do telefone 
(83) 3218-4336/3218.4326 ou no endereço eletrônico: licitacao@serhmact.pb.gov.br. Para tanto, a 
Comissão Permanente de Licitação informa que a sessão pública para recebimento dos envelopes 
de “Habilitação e “Proposta Financeira” ocorrerá no dia 04/02/2016, às 10:00 horas na sala da CPL, 
no endereço acima mencionado.

Washington Luís Soares Ramalho
Presidente CPL/ SEIRHMACT

Cartório do Registro Geral de Imóveis de Cajazeiras-PB. Edital de Intimação ao Devedor Fidu-
ciante. Maria Dolores Lira de Souza, Oficiala do Serviço Notarial do 2° Oficio e Registrai Imobiliário, 
Cartório Antonio Holanda, segundo as atribuições conferidas pelo Art.26, parágrafo 4° da Lei 9.514/97, 
bem como pelo credor Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, atual denominação de Bradesco 
Consórcio Ltda, Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvelcom Pacto Adjeto de Alienação 
Fiduciária em Garantia e Outras Avenças, celebrado em09.12.2019, registrado R-3 da matricula nº 
17.477, deste Cartório, referente a Um terrenosituado Rua Projetada, referente a parte do Lote 23 
B, quadra 01 do Loteamento Portal deCajazeiras, hoje denominada Rua Maria de Lourdes Gomes 
de Souza, Bairro Remédios, nacidade de Cajazeiras-PB, com saldo devedor de responsabilidade 
de V.Sa.,Venho pelopresente intimar o Sr. Anailson Ferreira da Silva, brasileiro, solteiro,vendedor, 
portador da Cédula de identidade RG n° 1.990.106-2ª Via - SSDS-PB e CPF nº992.477.634-87, 
residente e domiciliado a Rua Germiniano de Sousa, nº33, centro Cajazeiras-PB, que por força 
da contemplação do grupo nº0266 da cota 216, firmou InstrumentoParticular de Venda e Compra 
de Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária emgarantia e Outras Avenças, para fins de 
cumprimento das obrigações contratuais relativas aosencargos devidos que se encontram vencidos 
informo ainda, que o valor destes encargos dasparcelas vencidas de 10.06.2015 até 31.12.2015, no 
valor de RS 1.756,33 (um mil setecentos ecinquenta e seis reais e trinta e três centavos), sujeito a 
atualização monetária, aos juros demora e as despesas de cobranças até a data do efetivo paga-
mento, somando-se, também, oscargos que vencerem no prazo desta intimação.Assim procedo a 
INTIMAÇÃO de V.Sa., para que se dirija a esteCartório de Registro de Imóveis, situado à Rua Odilon 
Cavalcante n° 18, centro, Cajazeiras-PB, onde deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, 
no prazo improrrogável de 15dias, contados a partir desta data. Nesta oportunidade, fica V.Sa, 
cientificado que o nãocumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidaçãoda propriedade do imóvel, em favor do credor fiduciário –Bradesco Administradora 
de Consórcios Ltda, atual denominação Bradesco Consórcios Ltda, nos termos do Art.26, parágrafo 
7°, da Lei 9.514/97.Cajazeiras-PB, 07 de janeiro de 2016. Atenciosamente. A Oficiala do Registro, 
Maria Dolores Lira de Souza.

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 01
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o(a) servidor(a): Maria do Socorro Silveira Gomes, matrícula n. 26.642-6, para no 
prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº0032668-7/2015.

João Pessoa, 06 de janeiro de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 02
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o(a) servidor(a): Jeane de Freitas Azevedo Paiva, matrícula n. 165.527-3, para no 
prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº0033047-8/2015.

João Pessoa, 06 de janeiro de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 03
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o(a) servidor(a): Rosemberg Lima de Sousa Junior, matrícula n. 159.623-3, para no 
prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº0032652-0/2015.

João Pessoa, 06 de janeiro de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 04
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o(a) servidor(a): Eriton de Oliveira Pereira, matrícula n. 164.010-1, para no prazo 
de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Adminis-
trativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 
12h00 e das 13h30 às 16h30, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar 
nº0032274-0/2015.

João Pessoa, 06 de janeiro de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Pelo presente Edital, fica revogada a partir desta data e sem nenhum efeito as Procurações Públi-

cas lavradas no livro 0644, às fls. 028 e 029, datadas de 11/09/2014, no Cartório Serviço Notarial 10º 
Ofício de Notas – “CARTÓRIO DECARLINTO”, desta Comarca, em que é parte outorgante DANILO 
HAMILTON CARVALHO DE FREITAS e parte outorgada YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA.

João Pessoa-PB, 11 de janeiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2015
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 079/2015 de 19 de Janeiro 

de 2015, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 
nº 042/2015, cujo objeto é a aquisição de materiais gráficos, destinados ao consumo de diversas 
secretarias deste município no ano civil de 2016.

VENCEDOR:
CENTER GRAFICA LTDA –ME, com CNPJ 07.523.694/0001-90. 
R$ 216.283,80 (Duzentos e Dezesseis Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta Centavos).

São José de Piranhas-PB, 08 de Janeiro de 2016.
José Idomar de Sousa Bento

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2015
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 079/2015 de 19 de Janeiro 

de 2015, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 
nº 043/2015, cujo objeto é a Locação de Tratores  de Pneus, acoplados com grades aradoras, 
destinados ao corte de terras no ano civil de 2016 dos agricultores carentes deste município.

VENCEDOR:
BELIRARDO FERRREIRA SILVA – ME, CNPJ 22.4546.063/0001-90
R$ 137.000,00(Cento e Trinta e Sete Mil Reais)

São José de Piranhas-PB, 08 de Janeiro de 2016.
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2015
O Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio, constituída pela portaria nº. 079/2015 de 19 de 

Janeiro de 2015, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, vem através 
deste AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRE-
SENCIAL nº 044/2015, cujo objeto é aquisição de pães, bolos, salgados, biscoitos, carnes bovina, 
fígado bovino, frutas e verduras, destinados ao consumo de diversas secretarias deste município 
no ano civil de 2016.

VENCEDORES:
ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME, CNPJ 10.889.055/000158
R$ 119.240,00(Cento e Dezenove Mil, Duzentos e Quarenta Reais)
MECIENE FERREIRA ASSIS MIRANDA –ME, CNPJ 15.271.409/0001-10
R$ 103.680,00(Cento e Três Mil, Seiscentos e Oitenta Reais)

São José de Piranhas-PB, 08 de Janeiro de 2016.
José Idomar de Sousa Bento

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de Locação de Equipamentos 
de Infraestrutura e Brinquedos/Recreação destinados ao I FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA/
PEDRA DA BOCA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com.

 Araruna - PB, 12 de Janeiro de 2016
 FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 11:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Banners/Faixas/Adesivos 
destinados ao I FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA/PEDRA DA BOCA. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 12 de Janeiro de 2016
FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 14:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais Esportivos, 
Camisas, Bonés, Medalhas e Troféus destinados ao I FESTIVAL POLIESPORTIVO ARARUNA/
PEDRA DA BOCA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com

Araruna - PB, 12 de Janeiro de 2016
FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00003/2016, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo pertinente 
para a para locação de softwares, cuja abertura será no dia 26.01.2016 às 11:00 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 
08:00 às 12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 12  de  Janeiro de 2016
 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2016, DO TIPO MENOR PREÇO 
GLOBAL, objetivando a contratação de uma empresa especializada, para manutenção corretiva e 
preventiva continuada com reposição de peças dos equipamentos Médico e Odontológico, Hospi-
talar, fisioterapia e laboratorial que estão distribuídos nas Unidades Básicas de Saúde da Família 
(PSF), Laboratorio de analises, Unidade de emergência móvel desta secretaria e do Hospital e 
Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, da cidade de Mogeiro, no dia 02/02/2016 às 9:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 01/02/2016.

Mogeiro, 12 de janeiro de 2016.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00002/2016, do tipo menor preço por item, para fornecimento de refeições, cuja 
abertura será no dia 29.01.2016 às 13:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua 
Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 11:00 e contatos pelo telefone (0**83) 3499 - 1040.

Aguiar-PB, 12 de janeiro de 2016
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2016, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a contratação de empresa de construção civil para execução de obras de Drenagem, Terraplenagem 
e Pavimentação em Paralelepípedos na Rua Osvaldo da Silva (parte), na cidade de Mogeiro - PB, 
no dia 02/02/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João 
Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 28/01/2016. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

Mogeiro(PB), 12 de janeiro de 2016.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00002/2016, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo pertinente 
para aquisição de combustíveis, cuja abertura será no dia 26.01.2016 às 09:00 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 
08:00 às 12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 12  de  Janeiro de 2016
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00001/2016, do tipo menor preço por item, para aquisição de medicamentos para 
Farmácia Básica, cuja abertura será no dia 29.01.2016 às 09:00 horas, na sala de licitações deste 
órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar--PB. O edital e demais informações 
encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado,  no horário das 08:00 às 
12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180.

Aguiar-PB, 12 de Janeiro de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNIUCIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº  00003/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00003/2016, do tipo menor preço por item, locação de veículos para transporte 
de estudantes e outros, cuja abertura será no dia 29.01.2016 às 14:00 horas, na sala de licitações 
deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Aguiar--PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 12 de janeiro de 2016
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

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

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 13:30 horas do dia 26 de Janeiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COM-
BUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 
PERTENCENTES E LOCADOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 12 de Janeiro de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

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

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 14:30 horas do dia 26 de Janeiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUS-
TÍVEIS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, DESTINADOS AO CONSUMO, FUNCIONAMENTO 
E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 
17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 12 de Janeiro de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES

Pregoeiro Oficia
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

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

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 14:30 horas do dia 28 de Janeiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
GRÁFICO DESTRINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, 
CONFORME SOLICITAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 12 de Janeiro de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES

Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2016
A Prefeitura Municipal de Santa Helena, sediada na Rua Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro 

– Santa Helena – PB, CEP: 58925-000, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, 
designados pela portaria nº 00002/2016, Torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, em sessão 
pública eletrônica a partir das 14:00 horas do dia 28 de janeiro de 2016, através do site www.cida-
decompras.com.br, Constitui o objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MOBILIÁRIOS - PROINFANCIA, DESTINADOS A CRECHE JOAQUIM ROBERTO, MUNICÍPIO DE 
SANTA HELENA-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005, de 01 de Novembro de 2005. O Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no endereço supracitado, ou nos sites:www.cidadecompras.com.br, www.
santahelena.pb.gov.br.Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3542-1055. 

Santa Helena - PB, 12 de Janeiro de 2015.
EDIVANILSON VITORIANO GOMES

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 13:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Contratação de POSTO de Combustível na cidade de Campina 
Grande/PB, para abastecimento dos veículos da Prefeitura Municipal de Cajazeiras e das diversas 
Secretarias do município, próprios e locados com gasolina comum, Etanol e óleo diesel. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 12 de Janeiro de 2016

EMÍDIO DINIZ BATISTA
Pregoeiro 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2015, que objetiva: LOCAÇÃO DE BENS 
MÓVEIS, COM E SEM CONDUTOR, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: DANILO BATISTA DA SILVA - R$ 45.600,00; DENILSON JOSÉ FLORENTINO - R$ 30.000,00; 
ELENILTON SILVA SANTOS - R$ 42.000,00; HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANÇA - R$ 24.000,00; 
JOSÉ GILSON MADRUGA DA COSTA - R$ 36.000,00; MACIA DE LIMA MORAIS - R$ 32.400,00; 
MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES - R$ 24.000,00; MARIA JOSÉ FELIX DA COSTA - R$ 68.400,00; 
ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA - R$ 48.000,00; SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO 
- R$ 68.400,00; SEVERINO JOÃO DA SILVA - R$ 42.000,00.

Itapororoca - PB, 08 de Janeiro de 2016
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2015, que objetiva: Locação de Bens móveis, com 
condutor, destinados ao transporte escolar da rede municipal de ensino de Itapororoca; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS - R$ 
48.300,00; EDMICIO MANOEL DA COSTA - R$ 53.000,00; FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA - R$ 
55.650,00; FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS - R$ 36.750,00; GABRIEL LUIZ DOS SANTOS 
- R$ 20.500,00; JOÃO BERNARDO DA SILVA - R$ 89.250,00; JORGE FERREIRA DE SOUZA - R$ 
34.050,00; JORGE SOUZA FERNANDES - R$ 52.500,00; JOSÉ ANTONIO DA SILVA - R$ 35.700,00; 
JOSÉ MAURICIO GOMES PEREIRA - R$ 48.300,00; JOSÉ ZACARIAS DE SOUZA - R$ 51.450,00; 
LUIZ LOPES DA PAZ - R$ 51.450,00; MARCIO DIAS DOS SANTOS - R$ 51.450,00; MARCOS 
AURELIO FELIX DOS SANTOS - R$ 51.450,00; MARIA JOSÉ DA SILVA MANOEL - R$ 51.450,00; 
MARIO GRIGÓRIO DOS SANTOS - R$ 48.300,00; ODAIR DUARTE DA SILVA - R$ 31.500,00; 
SEBASTIÃO DOMINGOS DA COSTA - R$ 52.500,00.

Itapororoca - PB, 08 de Janeiro de 2016
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08:30 horas do dia 26 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Botijão 
de Gás GLP c/13 kg (só conteúdo). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32941112.
Email: pmilicitacao2013@hotmail.com

Itapororoca - PB, 12 de Janeiro de 2016
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 11:00 horas do dia 26 de Janeiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Fornecimento parcelado e diário de Oxigênio 
e ar comprimido medicinal para atender demanda do serviço de Atendimento Móvel de Urgência e 
demandas domiciliares judiciais, conforme solicitação da Secretaria de Saúde. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 12 de Janeiro de 2016

EMÍDIO DINIZ BATISTA
Pregoeiro 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de Pneus, Câmaras 

e Protetores de Pneus a cargo das diversas Secretarias, destinados aos veículos pertencentes ao 
Município de Patos (PB)

ABERTURA 25/01/2016 as 11h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Admi-

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

Patos (PB), 12 de janeiro de 2016
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 14/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de órteses, próteses e 

cadeiras de rodas para atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Patos PB.
ABERTURA 25/01/2016 as 16h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Admi-

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

Patos (PB), 12 de janeiro de 2016
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 15/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de alimentos não pe-

recíveis destinados a atender as necessidades de todas as secretarias do município de Patos PB.
ABERTURA 26/01/2016 as 10h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Admi-

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

Patos (PB), 16 de janeiro de 2016
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2015
OBJETO: Contratação de Empresa, especializada em construção civil para execução dos serviços 

de pavimentação em paralelepípedos no Sítio Melancia, Itatuba/PB.
LICITANTE HABILITADO:
- MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP.
LICITANTES INABILITADOS:
- MAXX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME.
- MICHAEL GALVÃO DANTAS.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 22/01/2016, 
às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no 
horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.

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

Itatuba - PB, 08 de Janeiro de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO

Presidente da Comissão

DANIEL MADRUGA INTERMINENSE firma na Av. Silva Mariz nº 115 Cruz das Armas João Pessoa-
-PB CNPJ – 03.270.452/0001-81e inscrição estadual nº 16.124.616-8, comunica o extravio da carga 
talonária Mod-01 000.001 a 000.600 e Mod-02 Consumidor 000.001 a 000.250.

PEDRO ROMÃO NETO ME – CNPJ/CPF Nº 35.584.051/0001-92 – Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº 59/2016 em 
João Pessoa, 11 de janeiro de 2016 – Prazo: 540 dias. Para a atividade de: Instalação de tanque de 
combustível ecológico e construção de piso em concreto armado polido, com instalação de drenagem 
em perfil cartola, na ilha de  abastecimento, no posto de revenda de combustível, situado no sítio 
Placas, BR 405, s/n, Zona Rural do município de Uiraúna- PB. Na (o) – Sitio Placas, s/n – BR – 405, 
Município: Uiraúna – UF. PB. Processo: 2016-000067/TEC/LA-0585.

PEDRO ROMÃO NETO ME – CNPJ/CPF Nº 35.584.051/0001-92 – Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 60/2016 
em João Pessoa, 11 de janeiro de 2016 – Prazo: 540 dias. Para a atividade de: Operação de posto 
de revenda varejista de combustível automotivos, com comercialização de: Álcool, gasolina, Óleo 
Diesel, lubrificantes e transporte de combustíveis, com veículo de placas QFF-1258 – PB, com fossa 
séptica e sumidouro, Na rua: Sítio Placas, BR – 405 –  s/n – Município: Uiraúna – UF: PB. Processo: 
2016-000066/TEC/LO-1378.

AUTO POSTO INDEPENDÊNCIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 06.293.662/0001-83 – Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2935/2015 em João Pessoa, 16 de dezembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Comércio Varejista de Combustíveis (gasolina, álcool, diesel) lubrificantes. Na (o) _ Rua Caldas 
Brandão, n 37 – Tambiá – Município: João Pessoa – UF: PB. Processo: 2015-004590/TEC/LO-0304.

AUTO POSTO INDEPENDÊNCIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 06.293.662/0001-83 – Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração 
nº 2936/2015 em João Pessoa, 16 de dezembro de 2015 – Prazo: 540 dias. Para a atividade de: 
implantação de pavimento em concreto, canaletas de drenagem, caixas separadoras de água e óleo 
e a substituição dos tanques de armazenamento subterrâneo de combustíveis. Na (o) – Rua Caldas 
Brandão, nº 37 – Tambiá – Município: João Pessoa – UF: PB. Processo: 2015-004591/TEC/LA-0556.

FORÇA EÓLICA DO BRASIL S/A – CNPJ/CPF Nº 12.227.426/0001-61 Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência da Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
622/2015 em João Pessoa, 15 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Operação 
de torre anemométrica – Torre Marini, localizada na Fazenda Pedra do Jucuri, zona rural de Santa 
Luzia/PB na(o) – FAZENDA PEDRA DO JUCURI Município: SANTA LUZIA – UF: PB. Processo: 
2015-001197/TEC/AA-3401.

FORÇA EÓLICA DO BRASIL S/A – CNPJ/CPF Nº 12.227.426/0001-61 torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2491/2015 
em João Pessoa, 9 de novembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Operação de 
torre anemométrica – Torre Naiadi, localizada no sítio Olho D’água do Mulungu, zona rural de São 
Mamede/PB Na(o) – OLHO D´’AGUA DO MULUNGU, Z. RURAL, SÃO MAMEDE Município: - UF: 
PB. Processo: 2015-006070/TEC/AA-3570.

FORÇA EÓLICA DO BRASIL S/A – CNPJ/CPF Nº 12.227.426/0001-61 torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2878/2015 em 
João Pessoa, 14 de dezembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Instalação e operação 
de torre anemométrica – Torre MORCEGO, localizada na fazenda Morcego Remanescente, zona 
rural do município de São Vicente do Seridó/ PB. Na(o) – FAZENDA MORCEGO REMANESCENTE 
Município: SÃO VICENTE DO SERIDÓ – UF: PB. Processo: 2015-006068/TEC/AA-3568.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 16/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na contratação de serviço de manutenção de 

prédios escolares para atender as necessidades da secretaria de educação do município de Patos PB.
ABERTURA 26/01/2016 as 08h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Admi-

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

Patos (PB), 12 de janeiro de 2016
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

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

nida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 09:30 horas do dia 25 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 
DERIVADO DE PETRÓLEO E ETANOL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
Edital: LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 12 de Janeiro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

COMUNICADO
CONTINUIDADE DOS TRABALHOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2015
A CPL convoca os interessados para dar prosseguimento aos trabalhos referente a TOMADA DE 

PREÇOS  Nº 00011/2015, que objetiva: Contratação de Empresa, especializada na execução dos 
serviços de Restauração do Prédio do cinema Municipal, localizado na Praça Andrade Lima, centro 
de Itatuba, cuja sessão publicada para abertura dos envelopes Proposta de Preços, será realizada no 
dia 20 de Janeiro de 2016 às 09h00min horas, no mesmo local anteriormente divulgado. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Itatuba - PB, 12 de Janeiro de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2015
OBJETO: Contratação de Empresa, especializada em construção civil para execução dos serviços 

de pavimentação em paralelepípedos no Sítio Oity, Itatuba/PB
LICITANTES HABILITADOS:
- ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - ME.
- MAXX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME.
- MATRIX CONSTRUTORA EIRELI EPP.
LICITANTES INABILITADOS:
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME.
- SENA CONSTRUÇOES EIRELI ME.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 21/01/2016, 
às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no 
horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.

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

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

Presidente da Comissão

A empresa TR COMÉRCIO DE DOCES E BALAS LTDA – ME, com inscrição estadual sob número 
16.196.807-4 e CNPJ 10.817.291/0003-20, situada na Rua Manoel Arruda Cavalcanti, Shopping 
Manaíra, no bairro de Manaíra, nesta capital vem tornar público que no dia 07 de janeiro de 2016 
efetuou boletim de ocorrência sob número 00082.01.2016.1.91.001 informando o extravio de carga 
talonaria do número 000.001 a 000.100 que totaliza 100 notas fiscais.
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