
Além de amigos e familiares, muitos fãs foram homenagear e despedir-se do humorista

Filho de Shaolin recebe apoio durante velório do pai no Campo Santo, em Campina Grande
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Portaria institui
regra para acesso
a Areia Vermelha

Sudema publica na edição de hoje do Diário Oficial normas 
que disciplinam a visitação ao Parque Marinho.  PÁGINA 4

Estado tem o maior número de imóveis visita-
dos para eliminação do Aedes aegypti.  PÁGINA 3

Após parada cardiorrespiratória, Shaolin não 
resistiu e morreu quase cinco anos depois do aci-
dente que o afastou da televisão.  PÁGINAS 4 E 5

Expectativa é receber no mínimo 50 mil vi-
sitantes, diz gestora do PAP, Lu Maia.  PÁGINA 9
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Aos 23 anos, atleta paraibana agora concentra 
esforços nos Jogos de Tóquio de 2020.  PÁGINA 21

Luana Pinheiro troca o judô pelo MMA 
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Esportes Saúde Economia

PARAíbA EM Luto

COMBuSTÍVEl Diretor da ANP no Nordeste, Siderval Miranda, garantiu 
ontem que não há mais escassez nos postos da Paraíba.  PÁGINA 13

Humorista 
Shaolin morre 

aos 44 anos

cinema

Filme nacional desbancou 
títulos como O Bom Dinossauro, 
Home e Minions.  PÁGINA 6

Produção brasileira 
O Menino e o Mundo
vai disputar o Oscar 
de melhor animação

23o Salão de Artesanato começa hojePb é destaque no combate ao mosquito



A vida humana é mistério. Daí cada 
pessoa – do humilde sapateiro muçulma-
no ao filósofo ateu mais radical -, ter sua 
própria cosmovisão, ou seja, um modo per-
sonalizado de tentar encontrar respostas 
plausíveis para o grande enigma que é a 
existência humana, particularmente no 
que diz respeito ao destino.

Existem teorias fantásticas para a ori-
gem da existência humana, seja nos “Livros 
Sagrados”, seja nos compêndios laicos de 
ciência e filosofia. Mas a sapiência não tem 
rótulos ou classe social. Às vezes, um verso 
ou letra de canção de poeta ou artista po-
pular encerra mais saber que as enciclopé-
dias iluministas.

De uma maneira geral, todo ser huma-
no chega ao mundo em um ambiente mar-
cado pelo riso e o choro; a alegria e a dor. 
Durante os partos naturais, a parturiente 
é só esgar, gritos e lágrimas, até o momen-
to em que a visão do bebê lhe anestesia o 
sofrimento, devolvendo-lhe o sorriso e a 
serenidade.

Os bebês também choram ao estrea-
rem no palco do mundo. Como uma espé-
cie de vingança, alguns serão cruéis e irão 
dedicar a vida a fazer com que os outros 
chorem. Entretanto, por meio da também 
enigmática lei da compensação, outros de-
sembarcarão neste mundo com a missão 
de fazer os outros rirem.

A esta segunda categoria – a dos co-
mediantes - pertencia o humilde cidadão 
Francisco Jozenilton Veloso, nascido em 
Coremas, na Paraíba. Dando nó em pingo 

d’água e zombando da própria sorte, ele 
adotou Shaolin como nome artístico e, con-
tando piadas e fazendo imitações, conquis-
tou o Brasil.

Nascer em Coremas com cara de chi-
nês já era um indicativo de riso. E Shaolin 
não renegou os traços fisionômicos que a 
natureza lhe presenteou. Muito pelo con-
trário. No campo do humor, fazer careta é 
um tipo muito difícil de arte, e esta técnica 
ele dominava como poucos, levando o país 
às gargalhadas.

Shaolin fazia humor gráfico (charges, 
cartuns, caricaturas), cantava e encenava, 
mas suas melhores performances, como 
comediante, eram as imitações. Caracteri-
zado de cantor brega sertanejo ou estrela 
do pop internacional, era imbatível. Daí 
sua ascensão em programas de proa da te-
levisão brasileira.

Ao raiar de 2011, o comediante de Co-
remas era só futuro. Depois de estrear no 
Domingão do Faustão, no A Praça é Nossa e 
no Show do Tom, entre outros programas, 
ele animava o emblemático Tudo é Possível, 
da apresentadora Ana Hickmann, quando, 
no Dia Internacional do Riso, o destino lhe 
bateu à porta.

Um acidente de automóvel, há cinco 
anos, subtraiu Shaolin do picadeiro. Res-
tou a esperança. No entanto, após cinco 
anos de luta incessante pela vida, aconte-
ceu o que (até a data do acidente) ninguém 
imaginava que iria acontecer tão cedo: o 
artista que fazia o Brasil sorrir fez ontem 
o país inteiro chorar. 

Editorial

O riso e o choro
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DOIs pARtIDOs cAnDIDAtOs à REInvEnÇÃO

Ao negar o atraso do duo-
décimo, a Prefeitura de 
Campina Grande divulgou 
nota em que classifica os 
“últimos meses da admi-
nistração do senhor Ve-
neziano Vital” de “ocaso 
caracterizado pelo caos 
reinante nas contas e nos 
compromissos assumidos 
com pessoa e fornece-
dores”. O fato é que os 
salários de dezembro de 
vereadores e funcionários 
ainda não foram pagos.

Como já era esperado – e 
aqui noticiamos – o ex-de-
putado federal Major Fábio 
foi destituído do comando 
do Pros na Paraíba, após 
intervenção da Executiva 
nacional.  A comissão pro-
visória registrada no Tribu-
nal Regional Eleitoral (TRE) 
é presidida por Jorge Silva 
Coutinho. Major Fábio foi 
candidato a governador em 
2014, ficando na quarta 
colocação, com quase 15 
mil votos.

O deputado Veneziano Vital 
(PMDB) diz que a Prefeitura 
de Campina Grande atrasou 
o repasse do duodécimo à 
Câmara Municipal e vê crime 
de responsabilidade – aquele 
que, se comprovado, resulta 
em cassação do gestor. O pre-
feito Romero Rodrigues (PSDB) 
diz que o peemedebista cria 
“factoides” e garante que os 
recursos foram repassados, 
conforme estabelece a Consti-
tuição. A campanha começa a 
esquentar seus motores.

cAbEDElO: cpI quER InvEstIgAR pROpInA
O vazamento do áudio em que dois vereadores de Cabedelo – seriam Márcio Bezerra (PP) e Lúcio 
José (PRP) – conversam sobre pagamento de propina a parlamentares pode gerar a abertura de 
uma CPI para investigar o caso. Ontem, a oposição protocolou o pedido na Câmara Municipal. Num 
dos trechos, um dos vereadores confirma a irregularidade e afirma textualmente: “E o pior é que 
todo mundo se contamina”, admitindo a extensão da corrupção. 

O jornalista Britto Jr, da Rede Record, resumiu 
bem o que o Brasil, a Paraíba e, particularmente, 
Campina Grande sentiu com a morte do humoris-
ta Shaolin, ontem. O apresentador, que trabalhou 
com o paraibano na emissora, postou numa rede 
social que “Sem Shaolin, a nossa alegria também 
entra em crise”. A verdade é que perdemos o ta-
lento de Shaolin naquela noite fatídica de 2011, e 
sofremos, porque havíamos aprendido a amá-lo.
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nOvA Al
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Os últimos flamboyants 

Depois dos paus-d’arco floridos na Lagoa, 
que no começo do ano deram vida à paisagem 
do centro da cidade, chegaram os flamboya-
nts com suas flores avermelhadas, trazendo 
tanto encanto ao lugar. Talvez sejam os últi-
mos flamboyants da cidade porque não os 
temos na abundância. Tempos atrás haviam 
bastantes. 

Os flamboyants são árvores que me 
acompanham desde os tempos quando mo-
rava no sítio em Serraria, depois os encontrei 
em Arara onde, quando nesta época do ano 
caminhava pelas capoeiras nas proximidades 
da cidade ou visitava alguém ali por perto, 
observava suas flores encarnadas que enfei-
tavam o terreiro das casas. Antigamente, rara 
a casa-grande de engenho que não tivesse um 
flamboyant por perto. 

Quando cheguei nesta cidade, com uma 
parelha de roupa num matulão e na mente 
as recomendações de mamãe, trazia comigo 
muitas paisagens, sobretudo as que deram 
um colorido aos meus dias. Lembro-me dos 
ipês, dos flamboyants, dos mulungus, das 
amorosas, das baronesas que infestavam com 
suas flores o lugar onde me criei. Paisagens 
que alimentaram minha alma. O perfume do 
campo me acompanhou até agora, ligando-me 
a terra por uma força telúrica.   

Foi agradável observar muitas espécies 
de árvores floridas, os ipês, as acácias, os jam-
beiros, sem contar com os jardins e praças 
existentes na cidade sempre bem tratados. 
Os flamboyants da Lagoa, destacando-se en-
tre outras árvores, chamavam nos acolhendo 

como majestade, às vezes soltando pétalas. 
Nos livros de José Lins, junto aos cana-

viais e os rios, lá se encontram o flamboyant 
dando poesia aos lugares tristes das várzeas 
do Paraíba, enriquecendo a prosa deste autor 
tão nosso, que fala da gente.  

Caminhando pelas ruas da capital, já não 
encontramos as árvores frondosas que nos 
enchiam de prazer, embriagando-nos com o 
seu perfume. Nos terrenos desocupados que 
restam, já não existem mais o cajueiro, o ipê, o 
flamboyant, nem a acácia. 

Encolhidos entre a cinta de cimento ao 
seu tronco ainda restam uns poucos ipês e 
flamboyants na Lagoa, ajudando a tornar esta 
cidade mais aprazível.  

Sendo eu o prefeito, encheria os espaços 
vazios que restam nesta cidade com árvores 
que dão flores e sombra. Ensinaria as crian-
ças a plantar e cuidar de pés-de-pau.   

Nos anos oitenta do século passado, quan-
do era vereadora, dona Creusa Pires, amiga 
que está fazendo uma falta enorme, tinha 
um projeto de estímulo ao plantio de árvo-
res. Como tantas outras boas iniciativas, esta 
também foi esquecida pelo poder público. 

Na tarde quando passava pela Lagoa, pa-
rei por uns instantes para observar o flambo-
yant florido. O espetáculo das flores caindo, 
num bailado que talvez Flávio Tavares seja 
capaz de pintar ou Antônio David registrar 
com sua máquina fotográfica. Dei-me conta 
de que, estando no florescer da velhice, ainda 
resta-me tempo para olhar o mundo ao redor 
com seus encantos.

caminhando pelas ruas da capital, já não encontramos as árvores frondosas 
que nos enchiam de prazer, embriagando-nos com o seu perfume.”

Artigo José nunes - jnunes48@hotmail.com

O PDT é a legenda que, propor-
cionalmente, sofreu a maior 
baixa na Câmara Municipal de 
João Pessoa. Tinha um verea-
dor, Raoni Mendes; agora, não 
tem nenhuma representação 
na principal Casa Legislativa da 
Paraíba, depois que ele migrou 
para o PTB. Foi uma perda sig-
nificativa para a legenda e um 
fator incorpora mais verdade 
a essa assertiva: Raoni foi o 
vereador mais votado de João Pessoa, com 7.832 votos. É um desempenho singular para quem 
havia assumido o mandato em legislatura anterior, em lugar de Hervázio Bezerra (PSB), que as-
sumiria vaga na Assembleia Legislativa. Para o PTB, que não havia eleito nenhum vereador em 
2012 – e pelo mesmo motivo – o ganho é notório. O desgaste maior foi para o PT, que de três 
vereadores, se viu com apenas um, com a transferência de Bira e Benilton Lucena para o PSD, na 
debandada articulada pelo prefeito Luciano Cartaxo. Apenas Flávio Eduardo Fuba ficou na embar-
cação petista após a deserção em massa, se assim posso dizer. O PT é a legenda candidata a se 
reinventar nesse 2016. Vai mobilizar-se de todas as formas para lançar candidatos competitivos 
que lhe possa, pelo menos, voltar a ter uma bancada de três vereadores. E não tem um cenário 
nada favorável: além dos escândalos nacionais que atingem a legenda, terá concorrentes robus-
tecidos por novas adesões e ávidos pela vitória nessa corrida eleitoral, em que o voto é cada vez 
menos ideológico, no geral. Outra legenda que terá de se reinventar é o PMDB. Para um partido 
que se vangloria de ser o maior do Estado, é muito pouco ter apenas um representante, Fernando 
Milanez. Representante é modo de dizer, já que nem ele nem a legenda assim consideram – não 
disputará esse ano, abrindo caminho para a candidatura do filho, Milanez Neto (PSD).

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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A licitação para a obra da nova 
sede da Assembleia Legislativa 
deverá ser aberta no próximo mês, 
quando o governador Ricardo Cou-
tinho oficializar a doação do prédio 
onde funcionou a sede do Paraiban, 
na Av. Epitácio Pessoa, na capital. 
O presidente da Casa, deputado 
Adriano Galdino, disse que há R$ 15 
milhões em caixa para dar início às 
obras no imóvel.  
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Paraíba se destaca nas ações de 
combate ao mosquito Aedes aegypti

A Paraíba é o Estado com 
o maior número de imóveis 
visitados dentro das ações 
de combate ao mosquito Ae-
des aegypti, desenvolvidas 
por meio de parceria da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), com o Exército bra-
sileiro, o Corpo de Bombei-
ros e as prefeituras. Desde o 
início das ações (5/1), até o 
momento, já foram visitados 
mais de 165 mil imóveis, o 
que significa cerca de 20% 
do total de 829.761 imóveis, 
em todo o Estado. 

A informação foi repas-
sada ontem pelo Ministério 
da Saúde, durante web con-
ferência, entre represen-
tantes das Salas Nacional e 
Estadual de Situação de en-
frentamento à microcefalia, 
no auditório do hemocen-
tro, na capital. A meta é que 
todos imóveis sejam visita-
dos até o dia 31 de janeiro, 
com o objetivo de detectar e 
exterminar criadouros e fo-
cos do mosquito transmis-
sor da dengue, chikungunya 
e zika vírus.

“A Paraíba é um exemplo 
de organização. Estes 20% 
são referentes aos 121 muni-
cípios que estão alimentando 
o sistema. A intenção é for-
talecer e dinamizar a ação 
para que todos os 223 mu-
nicípios paraibanos façam o 
mesmo. O Governo Federal 
está pronto para oferecer 
total apoio”, disse o coor-
denador da Sala Nacional, 
Marcos Quito.

“Isso é o resultado da 
parceria entre o Governo do 
Estado e diversas institui-
ções, a exemplo do Exército, 
Bombeiros, Defesa Civil, Se-
cretarias de Estado, Funasa e 
Prefeituras, no enfrentamen-
to ao mosquito Aedes aegyp-
ti”, comentou a gerente de 
Vigilância em Saúde, da SES, 
Renata Nóbrega, que lembrou 
do aplicativo para celulares 
“Aedes na Mira”, por meio do 
qual a população pode de-

Foram visitados mais de 
165 mil imóveis, 20% do 
total de 829.761 no Estado

Ministério da Saúde repassou informação durante web conferência entre representantes das Salas Nacional e Estadual de Situação de enfrentamento à microcefalia

FOTO: Ricardo Puppe/Secom-PB

nunciar, com fotos, possíveis 
criadouros do mosquito. 

O Exército brasileiro 
disponibilizou 220 homens 
para as visitas domiciliares, 
junto com os Agentes Comu-
nitários de Endemias, nos 
municípios de João Pessoa, 
Cabedelo, Santa Rita, Bayeux 
e Campina Grande. Já o Cor-
po de Bombeiros são 150 
homens, distribuídos nos 
municípios do Conde, Alhan-
dra e nas regiões de Campina 
Grande, Guarabira e Sertão. 

“Os números refletem a 
realidade de que a Paraíba 
foi o primeiro Estado a partir 
para a ação com uma gran-
de mobilização, envolvendo 
vários órgãos com o mesmo 
objetivo e o resultado não 
poderia ser outro”, declarou 
o comandante da 1ª Regio-
nal do Corpo de Bombeiros, 
coronel Jobson.

O secretário de Estado da 
Educação, Aléssio Trindade, par-
ticipou, na manhã de ontem, da 
primeira videoconferência rea-
lizada entre a sede da SEE e as 
14 Gerências Regionais de Edu-
cação (GRE) localizadas nas cida-
des de João Pessoa, Guarabira, 
Campina Grade, Cuité, Montei-
ro, Patos, Itaporanga, Catolé do 
Rocha, Cajazeiras, Sousa, Prin-
cesa Isabel, Itabaiana, Pombal 
e Mamanguape. Também parti-
ciparam da videoconferência a 
secretária executiva de Adminis-
tração de Suprimentos e Logísti-
ca, Luciane Coutinho, gerentes e 
técnicos da SEE.

Aléssio Trindade explicou 
a importância da utilização da 
tecnologia da videoconferência 
para as reuniões na Secretaria de 
Estado da Educação (SEE). “Es-
tamos implantando este tipo de 
reunião de trabalho visando ar-
ticular e intensificar as ações da 
educação no Estado, utilizando 
a tecnologia que já possuímos e 
evitando, assim, a contratação de 
despesas de logística e de trans-
porte”, destacou o secretário.

Sala virtual
Para realização da videocon-

ferência foi montada uma sala vir-
tual e cada gerente regional pôde 

participar diretamente da sua ci-
dade utilizando uma webcam e 
um computador com acesso à in-
ternet. “A partir de agora podere-
mos realizar mais ordinariamente 
as reuniões de trabalho com os 
gerentes e eles poderão solicitar 
reuniões com setores específicos 
da sede da SEE sem precisar se des-
locar até João Pessoa”, completou 
Aléssio Trindade.

Discussões
Na reunião de ontem estavam 

na pauta de discussões as matrícu-
las que acontecem em todo o Esta-
do e as ações para o início do ano 
letivo de 2016.

Educação realiza 1ª videoconferência

Entre Elvis e Woodstock

  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

ser dançante e empolgante até 
hoje, foi regravada por inúme-
ros artistas, das mais variadas 
vertentes, como Queen, Patti 
Smith e o grupo Abba.

nnnnnnnnnnnn

 Hoje lembro tam-
bém o Festival de Woostock, 
realizado de 15 a 17 de agosto 

de 1969, cuja melhor definição esteve num título 
do Caderno B do “Jornal do Brasil” (que ainda era 
impresso), há 46 anos e meio. “Uma maratona cul-
tural pelo amor e pela paz”. Sim, “peace and love”.

O festival veio então para confrontar o beli-
cismo e os valores ultraconservadores, levando ao 
pódio do planeta a era “hippie” e a contracultura 
do final dos anos 1960 e início dos 70. Lendário 
para a eternidade, foi o grande momento da histó-
ria da música popular nesta Terra que Yuri Gagarin 
já tinha visto como azul.

Juntar naqueles dias artistas como Ravi 
Shankar (que morreu ontem), Richie Havens, 
Arlo Guthrie, Joan Baez, Creedence Clearwater 
Revival, Janis Joplin, The Who, Blood, Sweet & 
Tears, Crosby, Stills, Nash & Young, Jimi Hendrix, 
Joe Cocker (com sua insuperável interpretação da 
beatliana “With a little help from friends”, além de 
Santana e sua excelente banda (foto principal) 
somente foi possível com a inspiração dos deuses 
do Olimpo musical.

Pra sempre, Woodstock!

Estou num gueto ur-
bano, tecnológico, com um PC 
querendo engolir meus olhos 
como se eu fosse dele objeto. 
No entanto, meu cérebro é 
como o dos outros humanos: 
um HD milionesimamente 
potente que cérebro eletrôni-
co nenhum chegará a alcan-
çá-lo. Os neurônios de nossos 
cérebros passam de 500 
terabytes e têm a vantagem 
de armarem seus próprios jogos, durante 
nossos sonos e sonhos, sem que prejudi-
quem a saúde de cada ser vivente.

Nesse gueto onde falta às redes 
sociais a própria essência de cada uma 
ser algo mais do que uma realidade que 
só existe em ambiente digital, uso o PC 
somente para digitar e diagramar/editar 
aquilo que fiz como manuscrito (costume 
nunca por mim abandonado) e enviar por 
e-mail para a redação do jornal impresso. 
“Ladies and gentlemen”, “boys and girls”, 
continuamos na Galáxia de Gutemberg, 
apesar de 100 milhões de acessos - média 
mensal dos principais veículos jornalís-
ticos do mundo. Galáxia de Gutemberg: 
a tela do computador repete o impresso. 
Difícil achar o contrário com a necessária 
consistência.

Eu estava ontem escutando “In the 
ghetto” e outras gravações de Elvis Presley  

(de quem nossa editora 
adjunta, Renata Ferreira, 
também é fã). Escutei coisas 
como “Love me tender” e 
“My way” (acho as duas 
indispensáveis).

Fá também tem a ver 
com música. É a quarta 
nota. Mas não é fá. O caso 
aqui é de fã. Por que não 
lembrar o pedaço de uma 
frase de Sérgio Bittencourt 
em “Naquela mesa”? “E 
nos seus olhos eram tanto 
brilho, que mais que (...) eu fiquei seu fã”. 
Aproveito para fazer uma proposta a Rena-
ta: vamos reunir jornalistas, artistas, etc. e 
tal, e fazer um fã-clube de Elvis Presley bem 
diferente dos que os existentes?

Aqui, “in the ghetto”, 
no meu gueto em Cruz das 
Armas (o quarto-escritório, 
onde estão no chão, à minha 
direita, cinco dicionários), 
mais uma vez cultivei a me-
mória de Elvis.

Elvis Presley teria 
comemorado 81 anos na 
sexta-feira, dia 8. Além 
disso, são quase 39 anos 
desde sua morte e o rei do 
rock está bem presente 
até hoje, inclusive entre 

novas gerações. Bob Dylan, John Lennon 
e Jim Morrison (do The Doors) são alguns 
dos grandes artistas que sempre fizeram 
questão de enaltecer a obra de Elvis. A 
clássica “Jailhouse rock”, que consegue 
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e fiscalização do local
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Portaria da Sudema protege Parque 
Estadual Marinho de Areia Vermelha 

A Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente 
(Sudema) divulgou ontem por-
taria que regulamenta o acesso 
e as normas de proteção e uso 
do Parque Estadual Marinho 
de Areia Vermelha, situado na 
Praia de Camboinha no muni-
cípio de Cabedelo (Região Me-
tropolitana de João Pessoa). O 
documento foi publicado na 
edição de hoje do Diário Oficial 
do Estado. De acordo com o se-
cretário-executivo do Meio Am-
biente, Fabiano Lucena, a por-
taria foi lançada pela Sudema 
com a finalidade de proteger o 
parque, uma vez que o Termo 
de Ajustamento de Conduta 
(TAC), firmado entre o Minis-
tério Público Estadual (MPPB), 
Governo do Estado e Prefeitu-
ra de Cabedelo no início desta 
semana foi suspenso através 
de liminar pelo juiz da 5ª Vara 
Mista da Comarca de Cabedelo, 
João Machado de Sousa Júnior.

A portaria assinada pelo 
superintendente da Sudema, 
João Vicente Machado Sobri-
nho, foi criada baseada nos 
estudos ambientais que reve-
laram intensa degradação da 
área causada pela presença 
desordenada de frequentado-
res que vinham prejudicando 
a fauna e aflora do parque. E 
como cabe ao poder público 
preservar, defender e restaurar 

o local para que todos tenham 
direito ao meio ambiente eco-
logicamente equilibrado, a por-
taria foi lançada no sentido de 
implementar ações que visam 
a proteção e fiscalização de 
Areia Vermelha. 

Ainda de acordo com a 
portaria, a visitação pública ao 
Parque Estadual de Areia Ver-
melha está sujeita às normas e 
restrições estabelecidas e proí-
be embarcações de propulsão 
a motor. Pela regulamentação 
do Plano de Manejo do Parque, 
os barcos motorizados devem 
ficar a uma distância que dê se-
gurança aos visitantes, ou seja, 
fica proibido o encalhe no ban-
co de areia.

Também fica proibida pela 
portaria a utilização de mesas, 
cadeiras, guarda-sol e tendas 
na área do parque, bem como 
a utilização de aparelhos sono-
ros, churrasqueiras e qualquer 
tipo de equipamento destinado 
à preparação de alimentos. A 
portaria da Sudema ainda proí-
be no parque, o lançamento de 
resíduos, detritos, o exercício 
de atividade de captura, pesca, 
extrativismo e degradação dos 
recifes de corais e principal-
mente a preparação e comer-
cialização de comidas e bebidas 
na área do parque, exceto água. 

A fiscalização do parque fi-
cará a cargo da Polícia Ambien-
tal. Para o promotor do Meio 
Ambiente de Cabedelo, Rogério 
Lucas, as proibições são neces-
sárias porque Areia Vermelha 
é um parque de conservação 
integral e a regulamentação da 
área visa simplesmente a pro-
teção da fauna e flora.

José Alves
zavieira2@gmail.com

A população de Campina 
Grande amanheceu ontem cons-
ternada com o falecimento do 
humorista paraibano Francisco Jo-
zenilton Veloso, nacionalmente co-
nhecido como Shaolin. Ele faleceu 
depois de quase cinco anos de luta 
pela sobrevivência após o fatídico 
acidente de carro que o vitimou na 
noite do dia 18 de janeiro de 2011. 
O sepultamento do artista ocorreu 
na tarde de ontem no Cemitério 
Campo Santo Parque da Paz, às 
margens da BR 104 Sul.

A morte de Shaolin ocorreu 
menos de 24 horas após ele ter sido 
internado na UTI de uma clínica 
particular apresentando um quadro 
de infecção. Foi a mulher dele, Lau-
dicéia Veloso, quem se encarregou 
de informar o falecimento do artis-
ta por meio das redes sociais.

“Depois de 1821 dias, nosso 
guerreiro terminou sua batalha. 
É com muita tristeza que divido a 
nossa dor com todos vocês. Shaolin 
apresentou um quadro febril nesta 
terça e que, infelizmente evoluiu 
para uma infecção, precisando de 
internação imediata. Recebemos a 
notícia do hospital, neste momen-

to, que ele sofreu uma parada car-
diorrespiratória e não resistiu”.

O velório do humorista nascido 
em Coremas, no Sertão paraibano, 
mas radicado em Campina Grande 
desde adolescente, teve início às 9h, 
no Campo Santo da Paz. Uma ver-
dadeira romaria de admiradores, 
entre pessoas anônimas, pessoas 
ligadas aos movimentos culturais, 
jornalistas, radialistas, políticos, em-
presários, familiares e amigos.

Durante todo o tempo em que 
antecedeu o sepultamento, além 
da visitação de centenas de pessoas, 
chegaram ao local do velório, de-
zenas de coroas de flores, entre as 
quais, a que foi enviada pelos “Ami-
gos da Rede Record de Televisão”, à 
qual o humorista esteve vinculado 
profissionalmente. 

Shaolin tentava há quase cinco 
anos se recuperar das sequelas re-
sultantes da colisão do carro que di-
rigia com um caminhão em janeiro 
de 2011, na BR-230. Em consequên-
cia do choque  ele ficou sem grande 
parte dos movimentos e da fala, de-
vido à forte lesão cerebral sofrida.

Após o acidente, Shaolin foi 
conduzido por uma ambulância do 
Samu ao Hospital Antônio Targino, 
onde recebeu os primeiros socor-
ros dos neurocirurgiões Luciano 

e Rafael Holanda. Mas na mesma 
noite do sinistro um avião enviado 
pela TV Record esteve em Campi-
na Grande para levá-lo a São Paulo 
onde foi operado.

Recuperação em casa
O processo de recuperação do 

artista, depois que retornou de São 
Paulo, foi para seus familiares uma 
luta sem tréguas, como admitiu a 
viúva de Shaolin, Laudicéia Veloso, 
com quem ele conviveu por mais de 
20 anos e teve dois filhos, um de-
les, Lucas Veloso, dando os primei-
ros passos como humorista e ator. 
Na residência da família, no bairro 
do Catolé, o humorista passou a ser 
acompanhado por fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos e neurologistas.

Ao longo do processo de recu-
peração, Shaolin ganhou um equi-
pamento de última geração, fabri-
cado na Suécia e trazido a Campina 
Grande pela apresentadora Ana 
Hickmann em junho de 2012. 
Shaolin participava do programa 
“Tudo é possível”,  na TV Record. 
O equipamento, segundo os espe-
cialistas, teria como objetivo esti-
mular respostas a partir da leitura 
do olhar. Mas o equipamento não 
resultou em maior progresso para 
a recuperação do humorista.

Campina dá adeus ao humorista 
o silêncio de shaolin

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Tendo iniciado a carreira 
profissional como chargista do 
semanário campinense “A Pala-
vra”, Shaolin  ganhou fama na 
Paraíba e no Brasil, pelo jeito 
espontâneo de contar piadas e 
pelas imitações e performances 
originais de artistas e de políticos 
paraibanos e de outros estados 
brasileiros. 

Entre os imitados por Shao-
lin, figuraram Chico Anysio, Ro-
berta Miranda, Maria Bethânia, 
Bruno & Marrone, Leonardo e 
até  mesmo o norte-americano 
Michael Jackson. Com suas imita-
ções e com as piadas que projeta-
vam o modo de vida nordestino, 
Shaolin lotou teatros e casas de 
show pelo Nordeste e pelo País 
a fora. 

admiradores
O velório e sepultamento de 

Shaolin foi marcado pela presen-
ça de centenas de admiradores  
de várias categorias profissionais 
e de pessoas anônimas, que gos-
tavam do tipo de humor que ele 
fazia.  O   mototaxista Francisco 
de Assis disse que Shaolin repre-
sentava para o dia a dia da po-
pulação a oportunidade de dar 
muitas risadas, apesar das agru-
ras que a vida oferece. “Ele era 
uma pessoa simples e o humor 
dele era para o povo”, disse.

Para o eletricista Maurício 
Amarante, Shaolin foi uma pes-
soa que, para a população de 
Campina Grande representava  
um arista simples, do povão. “Não 
conheço uma pessoa desta cida-

de que não adorasse Shaolin. Eu 
mesmo sou um fã dele. Campina 
Grande e o Brasil perderam  um 
grande artista”, falou,  torcendo 
que  o filho de Shaolin, Lucas Ve-
loso possa seguir a carreira do pai.

O estudante Samuel Falcão, 
do bairro das Malvinas  falou que, 
assim como outros de sua geração 
se identificou muito com o estilo 
de comédia de Shaolin. “Um ra-
paz paraibano, campinense, que 
levou o nome de nossa cidade 
para o Brasil e eu gosto muito das 
imitações dele”. Na opinião de 
Hebert Brasileiro, funcionário dos 
Correios, morador no bairro Três 
Irmãs, Shaolin se projetou no hu-
mor sem apelar para a baixaria. 
Leia mais sobre a vida do humo-
rista na página 5 desta edição.

Jeito único de contar suas piadas

FoTo: Cláudio Goes

Familiares, amigos e anônimos consternados durante o velório de Shaolin, corpo foi sepultado no Campo Santo Parque da Paz

O físico Adlène Hicheur, 
de 39 anos, argelino naturali-
zado francês preso na França 
de 2009 a 2012 sob acusação 
de planejar atos terroristas e 
atualmente contratado como 
professor visitante da Uni-
versidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), não vai mi-
nistrar aulas neste semestre. 
Em função da repercussão 
de sua história, divulgada no 
último final de semana pela 
revista “Época”, a direção do 

Instituto de Física recomen-
dou a Hicheur que perma-
neça apenas como pesqui-
sador até julho. Será quando 
acabará o atual contrato do 
acadêmico, que pode ser 
prorrogado por mais dois 
anos. Ele aceitou a recomen-
dação e não vai atuar como 
professor.

Como visitante, Hicheur 
não é obrigado a dar aulas - 
fazia isso porque gosta, tan-
to que criou projeto de aula 
compartilhada pela internet 
com a Universidade de Zuri-
que, na Suíça.

Citado na “Época” é 
afastado da sala de aula
Fábio Grellet
Da Agência Estado

O Departamento de Vi-
gilância das Doenças Trans-
missíveis do Ministério da 
Saúde encaminhou ontem 
notificação às Secretarias 
de Saúde do Estado e Mu-
nicípios, justificando a falta 
de pelo menos dez vacinas 
à rede pública em várias re-
giões do País. De acordo com 
o ministério, algumas das va-
cinas em falta são a DTP – Va-
cina Tríplice Bacteriana que 
protege as crianças contra 
difteria, tétano e coqueluche, 
Tetraviral que protege as 
crianças de sarampo, rubéo-
la, caxumba e Hepatite A e B, 
entre outras. 

A justificativa do Mi-
nistério da Saúde de acordo 
com nota divulgada, é que o 

órgão está com dificuldade 
de abastecimento com al-
guns imunobiológicos. A ale-
gação é indisponibilidade de 
alguns componentes e atraso 
na entrega por parte do labo-
ratório produtor ou desem-
baraço alfandegário.

Mas mesmo com a falta 
de algumas vacinas, a Secreta-
ria de Saúde do Estado infor-
ma que as demais vacinas que 
estão disponíveis poderão ser 
encontradas nas Unidades de 
Saúde dos 223 municípios do 
Estado. Mas no que diz res-
peito à normalização de to-
das as vacinas nas Unidades 
de Saúde, a SES-PB ainda não 
recebeu nenhuma informa-
ção oficial sobre a regulari-
zação dos produtos. (Z.A)

MS envia notificação 
às secretarias de saúde

FalTa de vacinas
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Animação brasileira 
“O Menino e o Mundo” 
concorre ao Oscar 2016

Luto no humor
Após cinco anos de batalha, morre o humorista campinense
Shaolin, aos 44 anos; artistas paraibanos lamentam a perda

FOTOS: Divulgação

Shaolin fez grande sucesso 
no teatro e na televisão com 

grandes imitações de 
personalidades brasileiras

Ele tinha uma alegria de 
viver, que é o principal 
de tudo. Lutou até onde 
pôde e jamais desistiu. E 
foi isso que o fez chegar 
até onde chegou, através 
de sua energia positiva”, 
comentou com pesar o 

empresário e cunhado, Ricardo Santos, sobre 
a morte do humorista Francisco Jozenilton 
Veloso, mais conhecido como Shaolin, falecido 
nas primeiras horas de ontem, em Campina 
Grande, de parada cardiorrespiratória. Car-
tunista, chargista, caricaturista, humorista e 
ator de televisão brasileiro, Shaolin iniciou sua 
carreira no Teatro Municipal Severino Cabral 
em Campina Grande. 

Logo após trilhou uma nova jornada pelo 
universo cartunista no jornal A Palavra e na 
revista Nordeste. Depois foi parar na rádio 
Campina Grande com sua talentosa voz e com 
passar do tempo passou a fazer grandes parti-
cipações em programas de rede como Domin-
gão do Faustão, A Praça É Nossa, Show do Tom 
entre outros.

Seu último trabalho foi no programa 
Tudo é Possível com Ana Hickmann, paro-
diando famosos, como Leonardo, Joelma da 
Banda Calypso, Zezé di Camargo entre outros. 
Nascido em 8 de maio de 1971, o humorista 
casou-se em dezembro de 1994 com Laudiceia 
Veloso, com quem teve dois filhos. Na próxi-
ma segunda-feira (18), completam-se cinco 
anos do acidente na BR-230 que o afastou dos 
palcos e da televisão.

Comovidos, comediantes paraibanos co-
mentaram nas redes sociais a perda do amigo. 
“Foi-se o nosso amigo-irmão. Um verdadeiro 
sujeito do bem, cheio de vida e risos. Pessoa de 
valor ilibado”, comentou o humorista parai-
bano Cristovam Tadeu. Já Marcello Piancó, 
também humorista, lamentou o falecimento do 
amigo com a seguinte declaração “Meu amigo 
gênio até um dia. Amigo você não morreu, 
apenas está fazendo uma imitação perfeita de 
anjo”, Marcello Piancó.

No acidente, o humorista perdeu os 
movimentos e a fala. Na época, o comediante 
era contratado da TV Record. O comediante 
morreu aos 44 anos na madrugada após uma 
parada cardiorrespiratória, em uma clínica 
particular da cidade de Cam-
pina Grande. Shaolin recebia 
cuidados médicos em casa desde 
2011, após sofrer um acidente. 
O sepultamento foi realizado no 
Cemitério Campo Parque da Paz, 
em Campina Grande, no final da 
tarde de ontem. 

O humorista Cristovam Tadeu 
disse ainda em sua rede social que, 
certa vez havia perdido o segundo 
festival de piadas no Show do Tom 
Cavalcante e cheguei pra produção 
e disse: se for pra competir não me 
chame não. Quero mostrar meu 
trabalho. Vim embora pra João 
Pessoa e um mês depois a produção 
do Tom me chama pra participar do 
programa. É competição? Não. Era uma parti-
cipação sem jurados. Fiz o Caetano com o Tom 
fazendo Ana Maria Brega. Ele gostou e fiquei 
trabalhando com ele por uns 2 anos. Mas sabe 

quem me indicou pra ir pra Record? Ele mesmo, 
Shaolin. “Que tudo de bom que sua alma gene-
rosa fez na terra seja multiplicada agora ao lado 
do Senhor. Ninguém morre. Apenas vai esperar 
pelos vivos que estão aqui na terra”, completou 
Cristovam. 

Um ano antes do seu acidente, juntamen-
te com amigos e colaboradores, o humorista 
idealizou um projeto social intitulado ‘LIA’ cujo 
nome significa ‘Lealdade, Igualdade e Amor’. 
O projeto tinha um único e específico objetivo 
que era ajudar pessoas carentes da cidade de 

Campina Grande com a distribuição de sopa 
gratuitamente. No total eram feitos 150 litros 
de sopa e distribuídos entre as pessoas. 

Na época o irmão de Shaolim, Valdo Velo-
so, disse em entrevista que, o melhor tempero 
para a realização de tudo isso era a alma, a 
disponibilidade que as pessoas tinham em se 
voluntariar, o carinho e o amor delas”. Mesmo 
após o acidente, a família de Shaolin continua 
com o projeto.

Em nota, o Governo do Estado da Paraíba 
publicou que lamenta a perda inestimável de 

Shaolin, ao mesmo tempo em que se solidari-
za com amigos e familiares. Convicto de que 
suas histórias estarão sempre preservadas 
em nossa memória a nota publicada hoje 
ressalta ainda que o humorista teve uma tra-
jetória brilhante interrompida por um trágico 
acidente e que deixa uma lacuna no mundo 
da comédia e nos corações dos paraibanos e 
paraibanas que tanto o amavam. As prefei-
turas de João Pessoa e de Campina Grande 
também divulgaram nota de pesar lamentan-
do a morte do humorista.
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Após lançar os álbuns ‘Punk’ em 2008 
e ‘Cavalera’ em 2010 o trompetista Guizado 
se apresenta pela primeira vez no cenário 
musical paraibano com seu novo disco, lan-
çado em 2015, ‘O Voo do Dragão’. A apre-
sentação acontecerá na festa Trompetas de 
La Liberdad, às 22h. Durante a noite de per-
formance, sobe ao palco ao lado do também 
trompetista Guizado o musicista Burgo Hi-
pólito. O evento acontece nesta sexta-feira 
no Móbile Café, localizado no Centro His-
tórico de João Pessoa com ingressos sendo 
vendidos a R$ 15,00.

A apresentação traz ao público uma 
noite dedicada à música instrumental, ten-
do o trompete como cargo chefe dos shows 
que serão apresentados. Com sua turnê 
pelo Nordeste, Guizado traz em seu novo 
trabalho o resultado das mudanças, trans-
formações e aprendizados vividos pelo 
músico ao longo dos cinco anos que decor-
reram desde o último trabalho, somados a 
toda a sua bagagem anterior. 

Nos seus últimos trabalhos, Guizado ex-

plorou o universo no que o rodeava e suas im-
pressões a respeito da cidade onde cresceu. 
Depois ele se ateve ao caos urbano, na polui-
ção, na solidão da cidade e como as pessoas 
que vivem nela encontram uma válvula de es-
cape desse abismo de solidão. Logo após com 
seu segundo disco, o trompetista se prende 
as visões mais poéticas e oníricas. 

Segundo Guizado o seu terceiro disco se-
gue explorando o universo urbano da cidade 
onde vive, porém dessa vez, através de uma 
visão totalmente nova. “Inspirado nos filmes 
de Kung Fu como Fist of Fury, The Big Boss de 
Bruce Lee e Ghost Dog de Jim Jamursch, bati-
zei meu terceiro trabalho de O Voo do Dragão 
para ir de encontro a todos esses fatores que 
me inspiraram”, completou.

Nesse terceiro disco Guizado procurou 
também uma nova forma de compor menos 
programada, preferindo o uso dos elementos 
eletrônicos de uma forma diferente, alternan-
do momentos mais orgânicos com momen-
tos em que a música eletrônica emerge com 
muita força. Tudo isso fruto de um amadure-

cimento musical, resultado de um trabalho 
centrado e focado.

Logo após o show de Guizado, Burgo 
Hipólito toma conta do palco com seu jazz e 
sua cultura popular.  Após fazer residência de 
17 anos na Alemanha, Burgo retornou a João 
Pessoa e passou a integrar o grupo Parahyba 
Art Ensemble, liderado por Esmeraldo Mar-
ques, o Chico Correa, e também o grupo Ja-
guaribe Carne, ao lado dos irmãos Pedro Os-
mar e Paulo Ró.

O repertório que o musicista apre-
senta ao seu público traduz o universo 
estético no qual foi criado, atravessan-
do os continentes, alinhavando culturas, 
fundindo ritmos, transitando entre o tra-
dicional e o contemporâneo.

“Meu trabalho é o resultado de uma vida 
dedicada ao jazz, à cultura popular e ao meu 
próprio aprimoramento técnico”, comentou o 
trompetista Burgo Hipólito. 

Com uma proposta de apresentar um 
jazz moderno, essencialmente livre, catárti-
co na forma, virtuoso em conteúdo.  Burgo 

apresenta seu CD “Na hora da ma-
cumba” que é composto por músicas 
autorais, criadas na ponte aérea Bra-
sil-Alemanha. 

Em Recife, antes mudar-se para 
Berlim, Burgo integrou o Grupo de Tea-
tro e Performance Totem, como músico 
instrumentista. De 1988 a 1994 foi líder 
do Grupo Solos, Duos e Trios, ganhador 
dos prêmios “Os Melhores do Espaço Aber-
to”, “Melhor Crítica”, do jornalista José Teles, 
e a gravação de um disco vinil pela Fundarpe. 
Em 1991 tocou com Robertinho de Recife e a 
Orquestra Jovem Brasileira no teatro do Ho-
tel Nacional, no Rio de Janeiro.  

Eleito entre os 30 melhores CDs do ano 
de 2015 pelo site Na Mira do Groove, o disco 
conta com participações dos músicos Pedro 
Osmar, DJ ChicoCorrea e do rapper alemão 
Cara Muru. As músicas transitam por um uni-
verso de fusões, tendo o Jazz como fio con-
dutor, e costurando sonoridades com ritmos 
vão desde o baião ao afoxé, funk, maracatu e 
outras expressões. 
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Performance
sonora

Apresentação 
de Guizado 
acontece hoje 
na festa 
Trompetas de 
La Liberdad

Durante o show sobe ao palco o
trompetista Burgo (detalhe), uma das

referências do jazz na Paraíba

Melhor filme
n “A grande aposta”
n “Ponte dos espiões”
n “Brooklyn”
n “Mad Max”
n “Perdido em Marte”
n “O regresso”
n “O quarto de Jack”
n “Spotlight”

Melhor ator
n Bryan Cranston (“Trumbo”)
n Matt Damon (“Perdido em 
Marte”)
n Leonardo DiCaprio (“O regresso”)
n Michael Fassbender (“Steve 
Jobs”)
n Eddie Redmayne (“A garota 
dinamarquesa”)

Melhor atriz
n Cate Blanchett (“Carol”)
n Brie Larson (“O quarto de Jack”)
n Jennifer Lawrence (“Joy”)
n Charlotte Rampling (“45 anos”)
n Saoirse Ronan (“Brooklyn”)

Melhor diretor
n Alejandro G. Iñarritu (“O regres-
so”)
n Tom McCarthy (“Spotlight”)
n George Miller (“Mad Max: A 
estrada da fúria”)
n Adam McKay (“A grande aposta”)
n Lenny Abrahamson (“O quarto 
de Jack”)

Melhor animação
n “Anomalisa”
n “O menino e o mundo”
n “Divertida mente”
n “Shaun, o carneiro”
n “Quando estou com Marnie”

Melhor filme estrangeiro
n “Embrace of the Serpent” 
(Colômbia)
n “Cinco graças” (França)
n “O filho de Saul” (Hungria)
n “Theeb” (Jordânia)
n “A war” (Dinamarca)

Melhor fotografia
n “Carol”
n “Os oito odiados”
n “Mad Max”
n “O regresso”
n “Sicario”

Melhor figurino
n “Carol”
n “Cinderela”
n “A garota dinamarquesa”
n “Mad Max”
n “O regresso”

Melhores efeitos visuais
n “Ex Machina”
n “Mad Max”
n “Perdido em Marte”
n “O regresso”
n “Star Wars”

Melhor montagem
n “A grande aposta”
n “Mad Max”
n “O regresso”
n “Spotlight”
n “Star Wars”

Melhor atriz coadjuvante
n Jennifer Jason Leigh
n Rooney Mara
n Rachel McAdams
n Alicia Vikander
n Kate Winslet

Melhor ator coadjuvante
n Christian Bale
n Tom Hardy
n Mark Ruffalo
n Mark Rylance
n Sylvester Stallone

Melhor curta de animação
n “Bear Story”
n “Prologue”
n “Sanjay’s Super Team”
n “We can’t live without Cosmos”
n “World of tomorrow”

Melhor curta de live action
n “Ave Maria”
n “Day one”
n “Everything will be okay (Alles 
Wird Gut)”
n “Shok”
n “Stutterer”

Melhor cabelo e maquiagem
n “Mad Max”
n “The 100-year-old man who 
climbed out the window and 
disappeared”
n “O regresso”

Melhor documentário
n “Amy”
n “Cartel Land”
n “The look of silence”
n “What happened, Miss Simone?”
n “Winter on fire: Ukraine’s Fight 
for Freedom”

Melhor documentário de cur-
ta-metragem
n “Body team 12”
n “Chau, beyond the lines”
n “Claude Lanzmann: Spectres of 
the Shoah”
n “A Girl in the River: The Price of 
forgiveness”
n “Last day of freedom”

Melhor canção original
n “Earned it” (“Cinquenta tons de 
cinza”)
n “Manta Ray” (“Racing extinc-
tion”)
n “Simple song #3” (“Youth”)
n “Writing’s on the wall” (“007 
contra Spectre”)
n “Til it happens to you” (“The 
hunting ground”)

Indicados

Do Portal EBC

O filme de animação brasileiro 
O Menino e o Mundo, do diretor 
paulista Alê Abreu, vai representar 
o Brasil no Oscar 2016. Em cerimô-
nia realizada pela Academia de 
Artes e Ciências Cinematográficas, 
o longa-metragem foi anunciado 
entre os indicados, ao lado das ani-
mações Anomalisa, Divertida Men-
te (Inside Out), Shaun, O Carneiro 
(Shaun the Sheep Movie) e Quan-
do Marnie estava lá (When Marnie 
was there).

O Menino e o Mundo conta 
a história de um garoto que mora 
com o pai e a mãe, em uma peque-
na casa no campo. O pai abandona 
o lar e parte para a cidade grande 
em busca de trabalho e o menino, 
triste e desnorteado, faz as malas, 
pega o trem e vai descobrir o novo 
mundo em que seu pai mora. O fil-
me mostra, pelos olhos da criança, 
uma sociedade marcada pela po-
breza, exploração de trabalhado-
res e falta de perspectivas. 

O diretor Alê Abreu tem 44 
anos e estreou no cinema com a 
animação Garoto Cósmico, lança-

da em 2007. Ao ser indicado ao 
Oscar 2016, O Menino e o Mundo 
desbancou filmes como O Bom Di-
nossauro, Home e Minions.

Indicados 2016
A cerimônia do Oscar 2016 

será realizada no dia 28 de feve-
reiro, no Teatro Dolby, em Los An-
geles, Califórnia, e terá como apre-
sentador o comediante Chris Rock. 
A cerimônia premia poduções em 
24 categorias. Confira a lista:

Animação brasileira O Menino e 
o Mundo concorre ao Oscar 2016

Cena da produção do paulista Alê Abreu
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Roteiro

Em cartaz

Teatro

Causos & lendas do
futebol contados em obra    

Livros em destaque

    Humor 

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 - Afro-Brasil
19h - Voz do Brasil
20h - Programação Musical
22h - E por falar em saudade

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 - Transa Reggae

Monólogo “Os Malefícios do Fumo” será
encenado hoje dentro do Projeto Cardume

Rádio Tabajara

Quarenta e duas crônicas integram o livro intitu-
lado Causos & Lendas do nosso futebol (A União Edi-
tora, 175 páginas, R$ 20), lançado no último mês de 
dezembro, em João Pessoa, pelo escritor, jornalista, 
advogado e auditor do Tribunal de Justiça Despor-
tiva (TJD) da Paraíba, Francisco Di Lorenzo Serpa. 
A obra conta, por exemplo, a fundação dos grandes 
clubes de futebol da Paraíba, que são o Botafogo, 
Treze, Campinense e Auto Esporte, além de relatar a 
inauguração - na década de 1970 - dos estádios Al-
meidão, localizado na capital, e Amigão, em Campina 
Grande.

“O livro é destinado para aqueles que viveram 
esses fatos, mas também aos que apenas tomaram 
conhecimento e vão ter, agora, a oportunidade de 
folhearem a obra e se aprofundarem nos assuntos 
que são relatados. Na realidade, estamos contando a 
história do futebol paraibano através dos seus per-
sonagens”, disse Francisco Di Lorenzo Serpa para o 
jornal A União. O Prefácio da obra é assinado pelo 
engenheiro, jornalista e cronista Carlos Pereira de 
Carvalho e Silva e as “orelhas” pelo jornalista e pro-
fessor universitário Edônio Alves.

As crônicas foram selecionadas a partir do mês 
de abril de 2014, quando o autor, atendendo convi-
te formulado pelo editor de Esportes de A União, 
jornalista Geraldo Varela - que procurava alguém 
que conhecesse, a fundo, os meandros do futebol na 
Paraíba e, também, assina a apresentação do livro - 
começou a publicar, sempre aos sábados, os textos, 
acompanhados de ilustrações de Tônio, atividade 
que mantém ainda hoje.

No livro Causos & Lendas do nosso futebol o 
leitor ainda encontrará, por exemplo, crônicas que 
relatam a excursão do Botafogo à Europa, em agosto 
de 1984. Na épo-
ca, o time de João 
Pessoa disputou 10 
partidas, das quais 
venceu quatro, em-
patou três e perdeu 
outras três. Há, ain-
da, relato de times 
que deixaram de 
existir: Cabo Bran-
co, Astrea - ambos 
da capital -  e o 
Desportiva Borbo-
rema, de Campina 
Grande. E, também, 
um perfil do decano 
da imprensa des-
portiva paraibana, 
Ivan Bezerra.       

            .

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

O CONDE Tônio

O Projeto Cardume dá conti-
nuidade a programação da segunda 
semana hoje, a partir das 20h, com 
a apresentação do espetáculo “Os 
Malefícios do Fumo” no Teatro Paulo 
Pontes do Espaço Cultural. O Projeto 
Cardume chega na segunda semana 
com atrações de teatro, dança e circo 
para públicos de diferentes faixas 
etárias. 

O monólogo original do russo 
Anton Tchekov escrito em 1887 que 
ganhou uma segunda versão 1904 
é o ponto de partida da peça. “Os 
malefícios” constitui uma pequena 
obra prima da dramaturgia mundial 
e possui as marcas típicas da poética 
tchekhoviana: a brevidade, a eco-
nomia de procedimentos, a lingua-
gem despojada, irônica, o humor e 
o aprofundamento psicológico das 
personagens. 

Ivan Ivánovitch Niúkhin, homem 
casado, cuja esposa é dona de um 
pensionato de mulheres, encontra-se 
sozinho num pequeno auditório, onde 
se prepara para proferir uma pales-
tra sobre os Malefícios do Fumo. Mal 
começa a conferência dispara a falar 
detalhes íntimos de sua vida conjugal. 
Nesta montagem e adaptação do texto 
de Tchekov, o personagem Ivanovit-
ch  divide a cena com um misterioso 
palhaço que partilha com o público 
uma experiência teatral/musical  
muito além daquela sugerida no texto 
original de Tchekov. 

Malefícios do Fumo
O espetáculo, da “Cia. Jazztual de 

Teatro”, é dirigido e encenado por Da-

niel Araújo e mistura teatro e música. 
Os músicos Diego Souza e Gerson 
Abrantes integram o espetáculo. Eles 
são responsáveis pelos ‘textos sono-
ros’ do espetáculo. Originalmente, 
tocavam guitarra e bateria. A guitarra 
foi substituída por um violoncelo 
nesta nova versão. A iluminação do 
espetáculo é de Gladson Galego.

A CIA Jazztual de Teatro é um 
projeto de pesquisa que reúne mú-
sicos e atores dentro de um projeto 
estético sonoro-teatral menos con-
vencional que a forma dramática 
tradicional. O sistema de improviso é 
uma das principais marcas na cons-
trução desse espetáculo, conforme 
Daniel Araújo.

Sobre o ator e diretor
Daniel Araújo é natural de João 

Pessoa. É especialista em Repre-
sentação Teatral pela UFPB (2003) 
e mestre em Língua e Literatura 
Francesa pela USP (2008). Possui 
diploma de formação em interpreta-
ção pelo CPT – Centro de Pesquisas 
Teatral do SESC-SP, coordenado por 
Antunes Filho (2005/2006). Inte-
grou o Coletivo de Teatro Alfenim 
de (2007-2013), participando como 
ator/colaborador de todos os espetá-
culos. É também diretor e roteirista 
de cinema e atuou em vários curtas-
metragens (Escravos de Jó/2010 – 
Made in Tawan/2009 –  O matador 
de Ratos 2013).

 

‘O vingador Invisível’ e ‘Sherlock Holmes’ são os filmes em cartaz que dão 
continuidade ao Projeto Estacine neste final de semana. Os filmes fazem parte 
das mostras ‘Agatha Christie’ e ‘Ação’, além de serem exibidos sempre às 16h 
no Miniauditório da Estação das Artes Luciano Agra, prédio ao lado da Estação 
Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, no Altiplano. A entrada para as sessões é 
gratuita e segue a classificação indicativa de cada filme.

O Estacine é um projeto de cinema idealizado pelo setor de eventos da 
Estação Cabo Branco, que surgiu no ano de 2009, com o intuito de levar cinema 
de forma gratuita para a população. No cardápio das exibições estão filmes que 
estão fora do circuito das salas de exibições da cidade.

Cinema

Filmes de Agatha Christie e 
do gênero ação no Estacine

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  Shopping Mangabeira [3565-1400]  
 Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148]  

Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

 Serviço

SNOOPY E CHARLIE BROWN – PEANUTS, O FILME 
(EUA 2015) Gênero: Animação. Duração: 
88 min. Classificação: Livre. Direção: Steve 
Martino. Com NoahSchnapp, Bill Melendez e 
Francesca Capaldi. A animação é baseada nos 
quadrinhos do cartunista norte-americano 
Charles M. Schulz. A série, conhecida no Brasil 
como Minduim, acompanha as aventuras de 
Charlie Brown, Snoopy e sua turma. CinEspaço 
3/3D: 13h50, 15h30 e 17h20 (DUB). Manaíra 
9/3D: 14h e 16h15 (DUB). Manaíra 10/3D: 
13h e 15h15 (DUB). Mangabeira 1/3D: 13h10, 
15h15 e 17h25 (DUB). Mangabeira  5/ 3D: 
13h45, 15h45, 17h50 e 19h55 (DUB).

CHICO - O ARTISTA BRASILEIRO(BRA 2013) Gênero: 
Documentário. Duração: 93min Classificação: 
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 personagens 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 acompanhar seu percurso, sempre tendo 
em foco, as canções, e a palavra escrita, ou seja, 
o artista. CinEspaço2: 14h. 

ATE QUE A SORTE NOS SEPARE 3 (BRA 2015) 
Gênero: Comédia. Duração: 107 min Classi-
ficação: 10 anos. Direção:Roberto Santucci, 
Marcelo Antunez. Com Leandro Hassum, 
Camila Morgado, 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 apai-
xonados. Convidado para gerir as finanças da 
empresa do pai do genro, para gerar dinheiro 
que usará para bancar o casamento, Tino con-
segue o inimaginável: falir a empresa, a maior 
do Brasil - o que gera um colapso na economia 
nacional. Manaíra3: 13h40,  16h20, 19h e 
21h45. Manaíra 6: 20h20. Manaíra 7: 20h45. 
CinEspaço1: 14h, 18h,  21h e 22h Mangabeira5: 
22h 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:  16h30 e 19h. CinEspaço 
4: 14h Mangabeira 2: 18h55 e 21h10. Manaíra 
2: 14h30, 17h10 e 19h30. Tambiá 3: 14h40, 
16h40, 18h e 40 e 20h40.

ALVIN E OS ESQUILOS: NA ESTRADA  (EUA 2015) 
Gênero: Animação ,  Aventura,  Comédia,  
Família. 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) Mangabeira2: 13h30, 15h40 e 17h50 
Manaíra8:  14h15, 16h30 e 18h40.

STAR WARS - O DESPERTADOR DA FORÇA (EUA 
2015) Gênero: Aventura, Ação, Ficção científi-
ca, 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: 21h30  Mangabeira1/3D: 
19h35 (DUB) e 22h30 (LEG). Manaíra 5: 21h20 
(DUB) Manaíra9/3D: 18h30 e 21h30 (LEG). 

Manaíra 10: 17h30 e 20h30 (LEG). 
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 Lei-
gh.  Inspirado nos clássicos do gênero Sete 
Homens e um Destino (1960) e Os Doze Con-
denados (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: 18h40 (LEG). Manaíra 5/3D: 
22h05. Manaíra 8: 21h (LEG). Manaíra 11: 
20h15 (LEG). 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 tra-
balhando em uma loja de departamento de 
Manhattan e sonhando com uma vida mais 
gratificante quando conhece 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, desa-
fiando 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 4: 16h20 e 21h40. 
Manaíra 1: 18h35. Manaíra 11: 14h30.

FOTO: Divulgação

Daniel Araújo é 
acompanhado pelos 

músicos  Diego 
Souza e Gerson 

Abrantes no 
espetáculo. Para 

esta temporada, a 
guitarra foi 

substituida pelo 
violoncelo
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O espetáculo Mercedes, 
da Galharufas Compa-
nhia de Teatro, entra em 
cartaz neste sábado e do-
mingo na programação 
da temporada 2016 do 
Projeto Teatro Piollin, no 
Centro Cultural Piollin, 

próximo à Bica. O espetáculo, cujo texto 
é do dramaturgo Paulo Vieira, tem como 
pano de fundo a Ditadura Militar no Bra-
sil, retratando a história de uma militan-

te do partido popular de libertação que 
luta contra a ditadura, mas também é a 
história de uma amante.

O texto coloca cinco atores em cena, 
representando os personagens Merce-
des, Drª Mércia, Dona Luciene, deputado 
Mário Valdes, Mercedes estudante e o 
Guitarrista, que cantam e dançam numa 
perspectiva de criação aleatória de uma 
personagem. Mercedes é um espetácu-
lo que propõe a utilização de variadas 
linguagens cênicas, envolvendo atores, 
cantores e músicos ao explorar uma 
forte vértice do teatro contemporâneo: 
o teatro randômico, aquele cuja ação 

parece casual, e completa dois anos de 
sua estréia.

 De acordo com Suzy Lopes, atriz, 
assistente de direção e assessora de im-
prensa, o grupo está confiante na manu-
tenção do espetáculo, “o grupo todo está 
muito animados em comemorar os dois 
anos do espetáculo participando pela 
segunda vez do Projeto Teatro Piollin, 
queremos agradecer o convite muito 
gentil de Buda - coordenador do projeto”. 
A atriz adianta que o grupo vai trabalhar 
em um novo espetáculo em 2017 e des-
taca “Mercedes” o mais importante na 
sua vida, “Mercedes é o nome de um mo-

mento muito especial profissionalmente, 
mas, sobretudo, pessoalmente falando”.

O espetáculo “Mercedes” do grupo 
Galharufas Companhia de Teatro tem 
direção e texto de Paulo Vieira, assis-
tente de direção Suzy Lopes, no elenco 
Suzy Lopes (Mercedes / Drª Mércia), 
Nyka Barros (D. Luciene), Jorge Felix 
(deputado Mário Valdes), Raquel Fer-
reira (Mercedes estudante) e Luã Brito 
(Guitarrista). O Projeto Teatro Piollin 
2016 é composto de espetáculos de 
teatro e dança, com apresentação du-
rante todo o mês de janeiro, de quinta 
a domingo, sempre às 20hs.

Liberdade e conflitos 

Escurinho é a atração da programação do Projeto Cambada

Pernambucano, de Serra Talhada. 
Compositor, cantor e percussionista 
com quatro cd’s lançados. Essa é apenas 
uma pequena amostra da trajetória dos 
quase 30 anos de carreira de Escurinho 
que se apresenta na sexta-feira (15) na 
Sala de Concertos Maestro José Siqueira 
no Espaço Cultural José Lins do Rego. 
O show tem início às 20h e a entrada 
custa R$ 10 inteira e R$ 5 meia. A venda 
dos ingressos é feita na bilheteria do 
local, começando com uma hora de 
antecedência. 

 O evento, que teve sua abertu-
ra oficial na última quarta-feira (13), 
contou com shows das bandas ‘Seu 
Pereira’ e ‘Coletivo 401’, mas para dar 
continuidade a programação do proje-
to intitulado ‘Cambada’, Escurinho fica 
encarregado de subir ao palco e mos-
trar toda a sua desenvoltura musical. O 
público que se interessar pelo projeto 
poderá conferir até o dia 28 de janeiro 
sete atrações musicais. 

“Quando fui convidado para o 
projeto, por meio da Funesc, eu soube 
que o show teria uma pegada acústi-
ca. Logo após descobrir isso, me juntei 
com um grande parceiro e compositor 
chamado Astier Basílio e elaboramos 
uma canção de apresentação para o 
show dessa sexta-feira”, disse o cantor 
Escurinho.    

A principio o show será dividir em 
dois momentos, um no qual escurinho 
irá apresentar a sua canção realizada 
com Astier Basílio e logo após entra 
com a sua banda fazendo um som 
com algumas músicas de seus CDs mais 

Espetáculo propõe a utilização de variadas linguagens cênicas

antigos. “Devido o show ser acústico, 
preferi usar instrumentos como percus-
são e pandeiro. Mas ainda assim, trarei 
mais alguns instrumentos junto com a 
banda”, ressaltou Escurinho.

Atualmente, sua banda é composta 
por 6 integrantes, nos quais são Jairo 
Gomes (bateria e percussão), Guga 
Grimaldi (bateria e percussão), Jr Júnior 
(baixo), Leandro Ribeiro (guitarra), 
Dave Kane (trompete) e Nerei Freitas 
(trombone).

Em suas músicas, Escurinho traz 
uma poesia urbana de caráter social, 
numa fusão de ritmos que vai do xote 
ao reggae, do experimentalismo ao 
rock, do forró ao baião, do caboclinho 
ao boi de reizado, dos ritmos afros e 
tribais e do maracatu ao coco de embo-
lada.

Com uma trajetória de quase 30 
anos de carreira, Escurinho tem na 
bagagem três CDs, um DVD e turnês na-

cionais e internacionais. Também atuou 
no teatro, sendo responsável pela trilha 
sonora do espetáculo Vau da Sarapalha, 
inspirado na obra de Guimarães Rosa. 

“Quando migrei para o teatro eu já 
fui pensando na música, então foi uma 
grande surpresa e ao menos tempo um 
prazer poder fazer parte desse novo 
universo”, comentou.

Pensando em projeto futuros, no 
final deste ano Escurinho pretende 
montar mais um novo projeto, dessa 
vez voltados para o âmbito da poesia. 
“Quero trabalhar com coisas destina-
das a cultura popular, em especial com 
cordel”, comentou. Em 2015, o cantor 
conseguiu aprovação do seu último 
projeto intitulado ‘Cirando de Maluco’ 
que surgiu a partir da pesquisa na área 
da cultura popular e das expressões 
nordestinas, como também como pla-
taforma para divulgação da produção 
musical dos artistas convidados.

Como resultado desse projeto, o 
músico produziu com o patrocínio do 
FIC Augusto dos Anjos, o cd do mes-
mo título, com algumas cirandas que 
foram criadas através de improvisos nos 
shows.

Vários artistas e bandas já passaram 
pelo projeto, que teve como primeiro 
convidado em 2011, Kaká Santa Cruz e 
Banda Anexo. Depois já se apresenta-
ram Varal de Cabaré, Datura Reggae, 
Licenciosa, Caburé Carimbó Clube, Toto-
nho, Toninho Borbo, Seu Pereira, Tony 
Leon, Milton Dornelas, Xisto Medeiros, 
Val Donato, Eleonora Falcão, Soraia 
Bandeira, Adeildo Vieira, Vó Mera, Ar-
thur Pessoa, Camila Rocha, Sandra Belê, 
entre outros.

Sobre o projeto ‘Cambada’ – Com o 
objetivo de valorizar a música paraiba-
na e seus compositores, a Funesc lança 
em janeiro o projeto “Cambada”, cujo 
nome faz uma referência ao coletivo 
de caranguejos. A proposta consiste 
em realizar uma série de shows onde 
artistas da terra se apresentam com re-
pertório construído exclusivamente com 
músicas de compositores paraibanos.  

Com a ação, a Funesc pretende ofe-
recer um panorama da produção local 
à população, ampliando dessa forma 
o acesso às mais variadas vertentes da 
música, onde cada artista apresenta, 
além de seu repertório autoral, músicas 
de conterrâneos. “Pretendo cantar pou-
cas músicas minhas. Vou cantar mesmo 
é canções de alguns companheiros que 
pincei na nossa cena musical e que se 
encaixa um pouco com minha forma 
de tocar e cantar”, explica o músico 
Adeildo Vieira.

Escurinho revelou 
que fez uma parceria 
com o compositor 
Astier Basílio numa 
composição para 
a apresentação na 
noite de hoje

Atriz Suzy Lopes é 
protagonista da peça que 
tem como pano de fundo, 

a época da ditadura 
militar no Brasil 

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

Lucas Silva
Especial para A União
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Pagamento do IPTU de
João Pessoa começa
no dia 7 de março

23a edição começa hoje e reforça economia e turismo

Salão de Artesanato
O tradicional Salão de 

Artesanato da Paraíba, cuja 
solenidade de abertura ocor-
re hoje às 19h, chega a sua 
23ª edição mais forte do que 
nunca. Consolidado, tornou-
se um evento cultural e tu-
rístico já esperado pelos pa-
raibanos. O tema deste ano 
homenageia o algodão colo-
rido naturalmente produzido 
no Estado, A feira terá cerca 
de 60 novos artesãos, mais de 
dois mil envolvidos e poderá 
movimentar mais de meio 
milhão de reais na economia 
da Paraíba.

Presencialmente, haverá 
cerca de 400 artesãos divi-
didos em uma área total de 
1.350m em estantes, com o 
envolvimento de mais de dois 
mil trabalhadores, conside-
rando associações, coopera-
tivas e individuais. Há mais 
de 70 municípios paraibanos 
envolvidos e a organização 
destaca a sinalização dos 
estandes por mesorregião: 
Agreste, Sertão, Zona da Mata 
e Borborema. 

Período
O Salão acontece de 15 a 

31 de janeiro no Espaço Cul-
tural José Lins do Rego, em 
João Pessoa, numa realização 
do Governo do Estado, por 
meio do Programa de Arte-
sanato Paraibano (PAP), em 
parceria com o Sebrae-PB, 
entre outras instituições. A 
visitação poderá ser feita das 
14h às 21h.

Segundo Lu Maia, gesto-
ra do PAP, a perspectiva para 
este Salão é de no mínimo 50 
mil pessoas, considerando o 
período de 17 dias. Na edição 
do ano passado, a arrecada-
ção foi de R$ 1.201.000,00 
em vendas. Apesar desta 
edição ser menor, as expec-
tativas são otimistas: “O local 
é bem localizado, amplo, re-
formado, bonito, bem aces-
sível. Contaremos com uma 
decoração belíssima, toda 
elaborada com produtos do 
algodão colorido, desde a en-
trada até a praça de alimen-
tação”, comentou a gestora.

A edição 2016 terá ilha 
de descanso ampliada para 
atender as reivindicações 
dos visitantes, principal-
mente das pessoas idosas; 
disponibilização de setores 
importantes como: ouvido-
ria, curadoria, sala de emer-
gência, sala de imprensa, 
fraldário, refeitório para ar-
tesãos e equipe de trabalho, 
palco para as apresentações 

culturais; ampliação dos 
depósitos das mercadorias 
dos artesãos; dois balcões 
de entrega de embalagens; 
ampliação de número de me-
sas na praça da alimentação 
(50); climatização, e  amplia-
ção do número de lanchone-
tes (seis).

Os artesãos serão alo-
jados no Ginásio Ronaldão 
e contarão com uma boa es-
trutura, com café da manhã 
e almoço; traslado de ida e 
volta para o Salão e aulas de 
ioga no alojamento. Uma van 
e um micro-ônibus também 
serão oferecidos gratuita-
mente para os turistas que 
estarão na orla do início do 
Bessa até Cabo Branco, com 
itinerário e horário a serem 
disponibilizados no Espaço 
Cultural; sede da Empresa 
Paraibana de Turismo (PB-
Tur) e diversos hotéis e pou-
sadas da capital.

Lu Maia afirmou que 
para montagem do Salão o 
Governo do Estado conta com 
o apoio de empresas e insti-
tuições como Sebrae, Gover-
no Federal, Águas Indaiá, Café 
Santa Clara, Natural Cotton 
Color, Funesc, PBTur, Arre-
tado Produções, IFPB, Re-
des Santa Luzia, e Embrapa. 
“Além de todo o Governo do 
Estado, numa verdadeira in-
tersetorialidade”, comentou a 
gestora do PAP.

Capacitação
Num convênio entre Go-

verno do Estado e Sebrae, 
será oferecida uma progra-
mação visando a capacitação 
dos artesãos: mesa redonda 
com o comitê gestor do al-
godão colorido; palestras de 
empreendedor individual, 
associações e cooperativas, 
e combate à violência contra 
a mulher; apresentações de 
produto e marketing pessoal, 
casos de sucesso, e da mais 
nova criação do Programa de 
Artesanato Paraibano, o Pro-
jeto Moda PAP e Design.

 Fazendo um balanço do 
PAP, as ações desenvolvidas e 
os resultados alcançados, Lu 
Maia, lembrou que, em 2015, 
no 22º Salão de Artesanato 
da Paraíba, no São João de 
Campina Grande, somaram-
se 368 artesãos envolvidos 
diretamente; 3.541 traba-
lhadores incluindo produtos 
de associações, cooperativas 
e grupos e individuais; 79 
cidades envolvidas; público 
visitante de 105.800, numa 
média de 4.600 por dia.

Uma carcaça de mamute con-
gelada encontrada no Ártico traz 
evidências de que a chegada do 
homem ao continente pode ter 
ocorrido 10 mil anos antes do que 
os registros anteriores mostravam. 
O animal foi encontrado com fe-
rimentos aparentemente por lan-
ças afiadas que só podem ter sido 
feitos por homens em um período 
que não se imaginava que já esti-
véssemos por lá.

O achado, publicado na edição 
dessa quinta-feira, da revista Scien-
ce, sugere que humanos estiveram 
no Ártico da Eurásia cerca de 45 mil 
anos atrás. Registros encontrados 
anteriormente apontavam a presen-
ça humana na região em geral en-

tre 35 mil anos e 30 mil anos atrás. 
A descoberta do mamute foi feita 
por pesquisadores russos, liderados 
por Alexei Tikhonov, da Academia 
de Ciências Russa, em 2012, em 
uma falésia na costa oriental da 
Baía de Yenisei, na região central 
do Ártico siberiano.

De acordo com os cientistas, os 
ossos do animal apresentavam diver-
sos estranhos ferimentos em diversas 
partes, como nas costelas, na presa 
direita e na mandíbula. Análises indi-
caram que foram feitos por alguma 
arma afiada, como uma lança.

Pela análise, um dos golpes vi-
sava a base do tronco do animal. 
Os autores lembram que esse mé-
todo de caça ainda é praticado na 
África por caçadores de elefante, 
que têm como alvo a base do tron-
co para cortar grandes artérias e 

causar uma hemorragia fatal. É 
uma espécie de golpe final depois 
de o animal ter sido bastante feri-
do, como parece ser o caso do ma-
mute siberiano, que tinha várias 
lesões na região torácica (costelas 
e escápula esquerda).

Para os pesquisadores, a des-
coberta não deixa dúvida de que 
homens estiveram presentes no 
Ártico siberiano há 45 mil anos. 
Provavelmente foi a caça de ma-
mutes que possibilitou que eles 
vivessem na inóspita região e se 
espalhassem pelo norte. O domí-
nio dessa técnica pode ter sido um 
importante salto cultural para a 
sobrevivência da espécie. Dali eles 
teriam chegado depois ao estreito 
de Bering e, então para a América, 
antes de a última era do gelo che-
gar a seu ponto máximo.

Mamute indica presença no Ártico
TRAJETÓRIA DO HOMEM NA TERRA

Giovana Girardi
Da Agência Estado

As praias de João Pessoa 
ficam sempre lotadas no ve-
rão. O mês de janeiro chegou 
e trouxe com ele centenas de 
turistas para a cidade de João 
Pessoa, mas o que ninguém 
esperava nesse verão era a 
chuva. Ontem foi um desses 
dias de chuva e as pessoas ti-
veram que procurar outros lu-
gares para se divertirem.

Foi o caso do casal de tu-
ristas Claudia Valéria e Clau-
dio Guedes, de Campo Gran-
de, Mato Grosso do Sul. Eles 
mudaram o roteiro de praias 
para não deixar de aproveitar a 
viagem mesmo com chuva, “É a 
terceira vez que visitamos João 
Pessoa e gostamos muito da-
qui. Ontem conhecemos pela 
primeira vez a Praia de Coquei-
rinho, e hoje, por conta da chu-
va, decidimos visitar o Centro 
Turístico. Por ter cobertura e 
lojinhas que gostamos de com-
prar, essa é parada garantida 
em todas as nossas vindas a 
João Pessoa”, conta Cláudia.  Já 
para a mineira Regina Emilia, 

Chuva muda o roteiro dos turistas
PONTOS TURÍSTICOS DE JOÃO PESSOA

Iluska Cavalcante
Especial para A União

não existe tempo ruim que a 
impeça de sair por ruas de João 
Pessoa. “Todos os lugares dessa 
cidade são lindos, seja com chu-
va ou com sol. É a segunda vez 
que venho e sou apaixonada. 
Meu sonho é morar aqui, an-
tes de morrer ainda consigo 
realizá-lo”, conta a turista. 

O Centro Turístico Tam-
baú fica localizado na orla e 
oferece várias lojas de artesa-
nato com produtos, principal-
mente da cultura paraibana.

Outro local de João Pessoa 
muito frequentado indepen-
dente do clima é o Centro His-
tórico. O local foi considerado 
patrimônio histórico, em 2007, 
e até hoje encanta turistas e 
moradores da cidade. 

O casal de paulistanos, Isa-
bel Aires e Francisco José, estão 
visitando João Pessoa pela pri-
meira vez e escolheram come-
çar o roteiro pelo Centro Histó-
rico.  “A orla e o Centro Histórico 
de João Pessoa são os dois pon-

tos mais bonitos, escolhemos 
fazer uma visita separada, pois 
são lugares muito distintos e 
hoje não está um dia tão bom 
para ir à praia”, disse Francis-
co José. Para Isabela Aires, a 
Igreja de São Francisco foi o 
que mais chamou a atenção: “A 
igreja é linda, infelizmente, não 
temos isso em São Paulo, essa 
preocupação em preservar, a 
maioria dos lugares históricos 
de lá já foram derrubados. É 
muito bom poder ver isso aqui, 
ainda tenho muitos outros lu-
gares para conhecer, mas por 
enquanto, esse foi o meu favo-
rito”, conta ela.

A Igreja de São Francisco 
é ponto de referência entre os 
paraibanos e visita garantida 
dos turistas. Quem escolher 
conhecer a igreja será acom-
panhado por um guia turísti-
co, que entre 30 e 40 minutos, 
apresenta os principais pon-
tos do local, explicando a sua 
história e arquitetura. O tem-
plo fica aberto para visitação 
de segunda a sexta, no período 
das 8h30 às 16h30. Nos fins 
de semana o funcionamento 
ocorre das 9h às 13h30.

Cláudia e Cláudio, devido à chuva, decidiram visitar o Centro Turístico

FOTO: Marcos Russo

Algodão colorido
será  homenageado 

nesse ano pelo Salão de 
Artesanato da Paraíba, 

que acontece no Espaço 
Cultural José Lins

do Rego
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Pagamento terá início em março
IPTU de João Pessoa

anvisa suspende 
anti-inflamatórios 

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária suspendeu nessa 
quinta-feira a distribuição e a ven-
da dos lotes dos anti-inflamatórios 
diclofenaco, estolato de eritromici-
na e nimesulida da empresa Prati 
Donaduzzi. A decisão foi tomada 
porque a empresa alterou o pro-
cesso de produção dos três medi-
camentos sem prévia avaliação da 
agência reguladora. A Anvisa tam-
bém determina que a empresa re-
colha o estoque existente no mer-
cado e recomenda que quem tenha 
o produto em casa não faça uso.

TJ mantém proibição 
de vaquejada em sP

O Tribunal de Justiça de São 
Paulo decidiu manter a proibição a 
qualquer tipo de prova de laço e/ou 
vaquejada no município de Barretos. 
O pedido foi feito pelo procurador-
geral de Justiça de São Paulo em 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(Adin) requerendo a revogação de lei, 
de fevereiro de 2015, que permitia as 
práticas.  “O direito deve acompanhar 
a evolução do pensamento da socie-
dade. E certas atividades, por mais 
que fossem consideradas manifes-
tações culturais outrora, não devem 
permanecer se a própria sociedade na 
qual está inserida não mais é coniven-
te com esse tipo de situação”, disse o 
desembargador Péricles Piza, relator 
da ação, em sua decisão. 

delegado é morto 
a tiros em assalto

O delegado José Antônio do 
Nascimento foi morto na madru-
gada dessa quinta-feira, em São 
Caetano do Sul, no Grande ABC, 
durante uma tentativa de assalto.
Segundo a polícia, o delegado foi 
abordado por dois homens arma-
dos em uma moto quando parou o 
carro em um semáforo da Estrada 
da Lágrimas, por volta da 1h. Nas-
cimento teria reagido e sacado 
sua arma, que falhou - o projétil 
ficou preso no cano da pistola. Os 
bandidos atiraram várias vezes e 
fugiram a pé. 

Ibama fecha o
zoológico do Rio

O Zoológico do Rio de Janeiro 
foi fechado na manhã dessa quinta-
feira, pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama). Segundo a enti-
dade, o zoo não tem mais condições 
de receber o público. O Ibama também 
estabeleceu multa diária de R$ 1 mil 
contra a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, responsável pela Fundação 
RioZoo, até a melhora das condições 
do parque.”O Zoológico do Rio não 
cumpre nem mais seu papel de educa-
ção ambiental. Não promove o ensina-
mento de respeito aos animais”, disse 
o chefe do Núcleo de Fiscalização do 
Ibama, Vinícius Modesto de Oliveira.

Tribunal oferece 
cotas para negros

O Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro (TJRJ) recebeu, até o mo-
mento, 448 inscrições de juízes que 
concorrem às vagas destinadas a 
candidatos negros. A introdução da 
cota racial no concurso para juiz foi 
aprovada em agosto do ano passado 
pelos desembargadores do Órgão Es-
pecial do TJ, acompanhando resolução 
de junho do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ). É o quadragésimo sétimo 
concurso para ingresso na magistra-
tura de carreira do Rio de Janeiro e o 
primeiro que adota o sistema de cotas 
para pessoas da raça negra, disse 
nessa quinta-feira, o presidente do 
TJRJ, desembargador Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho. 

Iluska Cavalcante
Especial para A União

Quem quitar o valor total 
a partir do dia 7 terá direito 
a um desconto de 15%

A data para o pagamento 
do Imposto sobre a Proprieda-
de Predial e Territorial Urbana 
(IPTU), já foi definido pela 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa. De acordo com sema-
nário oficial de número 1507, 
publicado no final do mês de 
dezembro, o pagamento terá 
início no dia 7 de março. 

Quem efetuar o paga-
mento nessa data terá um 
desconto de 15% no valor 
total. Caso não consiga pagar 
nessa data, mas queira efetu-
ar o pagamento do valor to-
tal, o contribuinte terá até o 
dia 7 de abril. 

Para os contribuintes que 
preferem a forma de pagamen-
to parcelada, o prazo para qui-
tar a primeira parcela deverá 
ser feito até o dia 7 de março, 
e não poderá ter um valor infe-
rior a R$ 30,74.

A taxa de coleta de Re-
síduos (TCR) será paga jun-
tamente com o IPTU, com 
vencimento no dia 7 de mar-

ço com desconto, e no dia 7 
de abril sem o desconto. Os 
pagamentos podem ser feitos 
através de boletos, que têm 

previsão de entrega para o 
dia 15 de fevereiro. Além dis-
so, poderá ser impressa uma 
segunda via do boleto através 

do portal do contribuinte, no 
site da prefeitura. A Secretaria 
de Comunicação da Prefeitura 
de João Pessoa não informou 

uma data oficial para a entre-
ga dos boletos ou quando a 
impressão da segunda via será 
disponibilizada no portal. 

Taxa relativa a serviço de coleta de resíduos da capital virá junto ao carnê do IPTU e no dia do vencimento poderá ser paga com desconto

O Programa de Erra-
dicação ao Trabalho Infan-
til (Peti) de Cabedelo, por 
meio da colônia de férias 
do Centro Reviver II, realiza 
mais uma edição do projeto 
“Brincando nas Férias”. A 
iniciativa, que acontece de 
18 a 28 de janeiro, envolve 
dezenas crianças e adoles-
centes atendidas pelos pro-
gramas em atividades lúdi-
cas e educativas. 

O Brincando nas Férias 
vai contar com oficinas pe-
dagógicas, tarde de praia, 
sessão de cinema, torneios 
desportivos e excursões 
ecológicas. O encerramento 
do projeto será com a ter-
ceira edição do concurso de 
música The Voice Peti. 

O Centro Reviver II, 
situado no bairro de Re-
nascer II, atualmente con-
ta com uma equipe técnica 
multidisciplinar de 12 pro-
fissionais, atendendo cerca 
de 120 crianças e adoles-
centes entre 6 e 17 anos 
de idade. Todas as crianças 
participam da colônia de 
férias, que tem o principal 
objetivo de atender aos 

usuários do programa, evi-
tando que, durante o perí-
odo não letivo, não fiquem 
em vulnerabilidade social.

 “Todos os anos realiza-
mos a colônia com diversas 
atividades, com a principal 
intenção de evitar que es-
sas crianças e adolescentes 
fiquem nas ruas, na ociosi-
dade, durante esse período. 
Ao mesmo tempo, podemos 
proporcionar a eles alguns 
dias de lazer, pois muitos 
pais não têm a oportunida-
de de oferecer isso. 

Eles ficam muito gratos 
e até comentam que podem 
sair para trabalhar saben-
do que os filhos estarão em 
ambiente mais seguro. Sem 
contar que é muito grati-
ficante ver a alegria das 
crianças e fazer parte de 
tudo isso”, destaca a direto-
ra do Peti, Nair Janaína.

Programação 
 O Brincando nas Fé-

rias começa na próxima 
segunda-feira (18), com as 
boas-vindas às crianças, 
com atividades recreativas 
no Reviver II. No dia 20, 

acontecem as oficinas de 
reciclagem, instrumentos e 
brinquedos. As atividades 
seguem no dia 21, com uma 
visita ao Jardim Botânico 
de João Pessoa. 

No dia 22, as crianças 
visitam o Parque Arruda 
Câmara (Bica), também na 
capital paraibana. No dia 
25 será a vez de uma ses-
são de cinema com todos os 
participantes. Já no dia 26, 
a programação segue com o 
II Torneio de Colônia de Fé-
rias, no Ginásio do Renas-
cer. No dia 27, a criançada 
vai passar um dia diferente 
na praia. 

O projeto Brincando 
nas Férias encerra com o 
The Voice Peti III. De acor-
do com Janaína, “o concur-
so musical é uma das atra-
ções que mais causa euforia 
nas crianças. Será a última 
atividade da programação 
da colônia e está programa-
da para o próximo dia 28 de 
janeiro no Teatro Santa Ca-
tarina”. O evento será aber-
to ao público e terá premia-
ção para os três primeiros 
colocados. 

Peti realiza mais uma edição do 
projeto Brincando nas Férias 

Portugal prorroga inscrições 
para brasileiros até o dia 28

CoLÔNIa de FÉRIas eM CaBedeLo

UNIVeRsIdade do aLGaRVe

A Universidade do Al-
garve (UAlg), em Portugal, 
prorrogou até o dia 28 pró-
ximo o período de inscrições 
para mais de 300 vagas em 
42 cursos para candidatos 
brasileiros com notas do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). A única exi-
gência é que os brasileiros 
obtenham um mínimo de 
500 pontos na redação e 

pelo menos 475 pontos em 
cada uma das provas objeti-
vas do exame. Até o momen-
to, mais de 225 brasileiros já 
se candidataram.

A Universidade do Algar-
ve, que congrega unidades de 
Ensino Superior universitário 
e politécnico, criou um incen-
tivo para estudantes de outros 
países, ao reduzir o valor da 
anuidade. A UAlg conta com 

três unidades na cidade de 
Faro e uma em Portimão. Há 
áreas de formação em Artes, 
Comunicação e Patrimônio, 
Ciências Sociais e da Educação, 
Ciências e Tecnologias da Saú-
de, Ciências da Terra, do mar e 
do ambiente, Economia, Ges-
tão e Turismo, Engenharias e 
Tecnologias. Mais informações 
na página da Universidade do 
Algarve na internet.

O Ministério do Tra-
balho e Previdência So-
cial (MTPS) realizou, em 
2015, 7.263 ações fiscais 
que alcançaram 7,2 mil 
crianças e adolescentes 
em situação de trabalho 
irregular. O Rio de Ja-
neiro foi o Estado com 
maior número de ocor-
rências, com 1.028 casos. 
O Piauí foi a unidade da 
Federação com a menor 
quantidade: 6.

Também foram 
encontradas irregulari-
dades relacionadas ao 
trabalho de crianças e 
adolescentes em Minas 
Gerais no ano passado, 
apresentando 972 casos. 
O Paraná aparece em se-
guida, com 709. As irre-
gularidades ocorreram, 
ainda, no Rio Grande 
do Sul (567 casos); Mato 
Grosso do Sul (504 ca-
sos), Santa Catarina (502 
casos) e Pernambuco 
(441 casos).

Segundo o chefe da 
Divisão de Erradicação 
do Trabalho Infantil e 
auditor fiscal do Traba-
lho, Alberto de Souza, os 
casos envolvendo o tra-
balho irregular atingem 
principalmente adoles-
centes. “Nós consegui-
mos reduzir, de forma 
substancial, o trabalho 
das crianças menores, 
com o trabalho de com-
bate realizado desde 
os anos 90. Os adoles-
centes, por outro lado, 
ainda vivenciam uma si-
tuação de grande vulne-
rabilidade”, alerta.

A legislação permi-
te que o adolescente, a 
partir dos 14 anos, este-
ja ocupado, desde que 
frequentando a escola 

e na condição de apren-
diz (dos 14 aos 24 anos). 
A validade do contrato 
de aprendizagem pres-
supõe anotação na Car-
teira de Trabalho e Pre-
vidência Social (CTPS), 
matrícula e frequência 
do aprendiz na escola; 
caso não tenha concluí-
do o Ensino Fundamen-
tal, a inscrição em um 
programa de aprendiza-
gem desenvolvido sob a 
orientação de entidade 
qualificada em forma-
ção técnico-profissional 
metódica.

O auditor enfatiza 
que as ações do MTPS 
não visam a retirar o 
adolescente do traba-
lho. “Em muitos casos, 
os auditores fiscais não 
procedem à retirada 
do adolescente do tra-
balho irregular, mas à 
adequação das funções 
de modo a compatibili-
zá-las com as atividades 
permitidas em lei.”

Dos 7,2 mil casos, 32 
crianças tinham de 0 a 4 
anos – todas encontra-
das em situação irregu-
lar no Amazonas. Do to-
tal dos casos, 4.532 eram 
do sexo masculino, e 
2.668, do sexo feminino. 

MTPS livrou 7,2 mil 
jovens ano passado

TRaBaLHo IRReGULaR

Adolescentes e 
crianças foram 
encontrados 
em uma 
situação de 
grande 
vulnerabilidade
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Nordeste teve o maior crescimento da inadimplência em 2015 

Consumidores endividados
João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 15 de janeiro de 2016

Economia

Crédito rural chega 
a R$ 76,49 bilhões

A contratação de crédito rural 
nos primeiros seis meses da safra 
2015/2016 ( julho-dezembro) che-
gou a 41% do total disponível. No 
mesmo período do ciclo passado, a 
contratação equivalia a 49% do total. 
Em volume financeiro, no entanto, 
há um pequeno avanço: passou de 
R$ 76,304 bilhões para R$ 76,491 
bilhões, disse nessa quinta-feira o mi-
nistro interino da Agricultura, André 
Nassar, secretário de Política Agrícola 
da pasta. Os números não incluem os 
desembolsos feitos para os pequenos 
produtores. Quando os agricultores 
de menor porte são incluídos, há que-
da de 2,04% nos recursos liberados, 
como antecipou na quarta-feira, o 
Broadcast Agro.

PIB em municípios 
agrícolas cresce mais 

Produto Interno Bruto (PIB) por 
habitante dos municípios brasileiros 
com maior valor da produção agro-
pecuária cresceu 72,6% entre 2010 
e 2013. Este porcentual é mais que o 
dobro do aumento de 33% do PIB per 
capita do Brasil em igual período. A 
constatação é de estudo da Secreta-
ria de Política Agrícola (SPA), do Minis-
tério da Agricultura, divulgado nessa 
quinta-feira, 14, e tem como base da-
dos das pesquisas Produção Agrícola 
Municipal de 2014 e PIB Municipal de 
2013, divulgadas recentemente pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

Receita vai definir
regra da repatriação

A Receita Federal ainda vai de-
finir normas para regularizar recursos 
enviados ao exterior, sem declaração. 
A previsão é que a regulamentação 
da lei - que cria o Regime Especial de 
Regularização Cambial e Tributária, 
publicada nessa quinta-feira no Diário 
Oficial da União -, seja feita até 15 de 
março deste ano. Quando a Receita 
regulamentar a lei, os contribuintes 
terão prazo de 210 dias para aderir 
ao Regime Especial. O advogado Nereu 
Domingues, especialista no setor, diz 
que, com a troca de informações entre 
países, manter dinheiro não declarado 
no exterior é arriscado. 

Embraer entregou 
221 aeronaves

A Embraer anunciou nessa 
quinta-feira, que entregou, no ano 
passado, 221 aeronaves para os 
mercados de aviação comercial e 
executiva. Segundo a companhia, 
este é o maior volume de entregas 
dos últimos cinco anos. Foram 101 
jatos para o mercado comercial, e 
mais 120 aviões executivos, dos 
quais 82 jatos leves e 38 grandes. 
No quarto trimestre do ano passado, 
a Embraer entregou 33 jatos para 
o mercado de aviação comercial, e 
mais 45 para o de aviação executiva, 
dos quais 25 leves e 20 grandes, to-
talizando 78 aviões. 

Volkswagen tem alta 
nas exportações 

Maior exportadora de veículos 
do Brasil, a Volkswagen se beneficiou 
com a depreciação do câmbio e encer-
rou 2015 com a venda de 124.959 
unidades para o exterior, o que sig-
nifica um crescimento de 35% em 
relação ao volume de 2014, mostram 
dados divulgados pela montadora 
nessa quinta-feira, 14. O resultado 
ficou acima da média da indústria 
automotiva, que apresentou alta de 
24,8% na mesma comparação, se-
gundo dados da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automo-
tores (Anfavea).

Mariana Branco
Repórter da Agência Brasil

A região Nordeste foi a 
que registrou o maior cres-
cimento da inadimplência 
em 2015. O índice chegou 
a 7,62%, segundo o Servi-
ço de Proteção ao Crédito 
(SPC), vinculado à Confede-
ração Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL).

A entidade divulgou nes-
sa quinta-feira pesquisa sobre 
o endividamento do brasileiro 
em todas as regiões, exceto o 
Sudeste, onde o acompanha-
mento dos registros está sus-
penso desde outubro do ano 
passado. Devido à ausência 
do Sudeste, não foi informado 
o índice nacional de inadim-
plência em 2015.

O motivo para o Sudeste 
ser excluído do levantamen-
to é a entrada em vigor de 
uma lei estadual em São Pau-
lo, determinando que consu-
midores só tenham o nome 
negativado após serem in-
formados por carta enviada 
pelos Correios.

Segundo a confederação, 
que questiona a constitucio-
nalidade da lei no Supremo 
Tribunal Federal, a determi-
nação dificultou o cadastro de 
inadimplentes no Estado. Por 
isso, a entidade interrompeu 
o acompanhamento de dados 
no Sudeste e deixou de calcu-
lar a inadimplência nacional.

População adulta
De acordo com a CNDL, 

o Sudeste reúne 45% da po-
pulação adulta inadimplente 
do País, o que equivale a 57 
milhões de pessoas com idade 
entre 18 e 95 anos. Segundo a 
entidade, devido à represen-
tatividade da região, haveria 
distorção no cálculo da ina-
dimplência nacional sem levar 
o Sudeste em conta.

A região com a segunda 
maior alta da inadimplência 
em 2015 foi o Centro-Oeste, 
que teve elevação de 6,24% 
em relação a 2014. Em tercei-
ro lugar ficou o Sul, com alta 
de 5,1% e, em quarto, o Norte, 
com o menor crescimento da 
inadimplência, de 3,92%.

Na avaliação dos lojistas, 
o aumento do número de con-
sumidores endividados em 
2015 reflete as dificuldades 
da economia do País, com pio-
ra nos índices de emprego e 
avanço da inflação.

Apesar da alta da ina-
dimplência nas quatro regiões 
ante 2014 houve recuo na 
comparação mensal. Segundo 
o SPC, entre novembro e de-
zembro de 2015 a região Sul 
apresentou queda de 1,78% 
no número de consumidores 
endividados. 

No Norte, a redução foi 
1,1%. No Centro-Oeste, o nú-
mero de consumidores com 
dívidas em atraso caiu 0,89% 
no último mês do ano e, no 
Nordeste, recuou 0,88%.

André Ítalo Rocha
Agência Estado

 O mercado brasileiro de 
motocicletas encerrou 2015 com 
a venda de 1,27 milhão de uni-
dades, queda de 11% em rela-
ção ao patamar do ano anterior, 
informou a Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Motocicle-
tas, Ciclomotores, Motonetas, 
Bicicletas e Similares (Abraci-
clo), com base nos emplacamen-
tos registrados no período. Só 
em dezembro, as vendas soma-
ram 131,2 mil unidades, alta 
de 24,6% em comparação com 
novembro e expansão de 2,8% 
ante igual mês do ano anterior. 
No atacado, as vendas do ano 

inteiro também caíram. Foram 
1,18 milhão de motocicletas ven-
didas para as concessionárias em 
2015, recuo de 16,8% em com-
paração com 2014. No último 
mês do ano, 69,2 mil unidades 
foram comercializadas, retração 
de 1,8% em relação a novembro 
e tombo de 39,3% ante dezem-
bro de 2014.

A redução da demanda por 
motocicletas, tanto no vare-
jo quanto no atacado, resultou 
em retração da produção. No 
ano passado, as fábricas produ-
ziram 1,26 milhão de unidades, 
declínio de 16,8% sobre o ano 
anterior. Em dezembro, 50,6 mil 
unidades foram fabricadas, que-
da de 32,5% ante o volume de 

novembro e recuo de 40,3% em 
relação a igual mês de 2014. As 
exportações movimentaram 69,1 
mil unidades em 2015, queda de 
21,5% ante 2014. Em dezembro, 
os embarques para o mercado 
externo atingiram 5,9 mil uni-
dades, retração de 5,6% em re-
lação a novembro e declínio de 
1,8% em comparação a dezem-
bro de 2014.

Para 2016, a Abraciclo pre-
vê leve melhora nas vendas no 
varejo, de 0,5%. No atacado, o 
crescimento deverá ser maior, de 
2,5%, com ampliação da produ-
ção no mesmo ritmo. A associa-
ção também estima que as ex-
portações devem avançar 8,5% 
em relação ao ano passado.

Venda de motos encerrou o 
ano passado com queda de 11%

CRIsE EConÔMICA

No ano passado, o mercado brasileiro comercializou 1,27 milhões de motocicletas; em dezembro, foram 131,2 mil unidades

Dayanne sousa
Agência Estado

 As vendas do comércio 
eletrônico brasileiro tive-
ram crescimento nominal 
de 15,3% em 2015 na com-
paração com o ano ante-
rior, segundo levantamento 
da E-bit, empresa especia-
lizada em informações do 
setor. O faturamento das lo-
jas virtuais brasileiras atin-
giu R$ 41,3 bilhões no ano.

O crescimento das ven-
das foi impulsionado por 
uma alta de 12% no tíquete 
médio das compras. Pedro 
Guasti, cofundador da E-
bit, afirmou ao Broadcast, 

serviço de notícias em 
tempo real da Agência Es-
tado, que o setor vive uma 
desaceleração nas vendas 
em volume - mas que o fa-
turamento tem sido benefi-
ciado por um aumento nos 
preços médios. As classes 
de menor poder aquisiti-
vo consumiram menos no 
comércio eletrônico, mas 
houve uma maior venda de 
itens de maior preço.

A inflação também 
elevou os preços dos pro-
dutos vendidos online no 
decorrer do ano e as com-
pras virtuais atingiram em 
média um valor de R$ 388 
em 2015.

nielmar de oliveira 
Repórter da Agência Brasil

O volume de serviços 
prestados no Brasil, em no-
vembro de 2015, caiu 6,3% 
na comparação com novem-
bro de 2014. É a maior que-
da da série iniciada em 2012. 
Em outubro, a redução havia 
sido de 5,8% e, em setembro, 
de 4,8%. Com o resultado de 
novembro, o setor encerra os 
onze meses de 2015 com re-
tração acumulada de 3,4%.

Em novembro, a receita 
nominal fechou também em 
queda de -0,8%, enquanto o 
acumulado dos últimos 12 me-
ses registrou queda de -3,1%. 

Já a receita nominal do período 
fechou em alta 1,4% no ano e 
de 1,8% no acumulado de 12 
meses. Os dados fazem parte 
da Pesquisa Mensal de Ser-
viços (PMS), divulgada nessa 
quinta-feira pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca - IBGE.

Com o resultado de no-
vembro, o setor manteve a se-
quência de números negativos 
verificados em 2015. A exceção 
foi março, quando houve cres-
cimento de 2,3%. Quanto aos 
resultados por atividade, todos 
os segmentos tiveram varia-
ções negativas, com destaque 
para os serviços prestados às 
famílias, que caíram 6,6%.

Negócios cresceram 
15,3%, afirma a E-bit

Volume de serviços cai 
6,3%, aponta o IBGE 

CoMÉRCIo ELETRÔnICo MAIoR RECUo DEsDE 2012
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Centro-Oeste
apresentou 
a segunda 
maior alta da 
inadimplência, 
com 6,24%
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum
   Alessandra e Marcílio Franca estão em temporada de férias com os 
filhos Davi e Theo nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

Sem Diana

A CANTORA 
paraibana Diana Mi-
randa este ano não 
vai sair num dos 
trios do bloco Muri-
çocas do Miramar, 
como faz todos os 
anos para alegria 
de seus inúmeros 
fãs.

É que a artista 
está em tempora-
da de shows pela 
Suíça, na Europa e 
só retorna a João 
Pessoa no próximo 
mês de novembro.

FOTO:: Dalva Rocha

Ruth Augusta Tavares de Moura é a aniversariante de hoje

   Ruth Avelino comemora a brilhante apresentação da dissertação da tese de 
mestrado apresentada por sua filha Cecília Avelino na Universidade de Lisboa.

No Appetito Trattoria animada turma comemorou, última terça-feira, o aniversário de Fátima Sousa: 
Aleuda Ferraz, Socorro Pordeus, Marilene Sá, Hélia Botelho, Roberta Aquino, a aniversariante, Auxilia-
dora Cardoso, Roziane Coelho, Céu Palmeira e Socorro Motta

Foto:Goretti Zenaide

Presenças bacanas de Tereza Neuman Vaz e Leda Barros no 
Tropical Hotel Tambaú

Foto: Osmar Santos

Justiça
O TRIBUNAL de 

Justiça da Paraíba está 
concorrendo com cinco 
trabalhos entre os 36 
de 14 tribunais brasilei-
ros, selecionados pelo 
Conselho Nacional de 
Justiça para participar da 
1a Maratona do Processo 
Judicial Eletrônico.

Quatro trabalhos 
foram desenvolvidos pela 
esquipe de Tecnologia da 
Informação do TJ e um 
foi em parceria com os 
tribunais de Pernambu-
co, Paraná e Rondônia. 
As equipes selecionadas 
estarão dias 28 e 29 em 
Brasília.

Dois Pontos
  Depois de enfeitarem e encan-
tarem as vitrines da Galeries Lafay-
ette Paris Haussmann, os robôs que 
simbolizaram o Natal do Outro Mundo, 
estão sendo colocados em leilão até 
este domingo no endereço www.vente-
en-cheres-galeries-lafayette.com/
encheres/
  Toda renda do leilão será para a 
ONG Care que luta contra a pobreza e a 
defesa dos direitos das mulheres. 

“Não tenha vergonha 
nem medo de ser ridículo; 
os ridículos envergonha-
dos invejarão a sua 
coragem”

“Nunca se envergonhe, 
sempre existirão aqueles 
que serão contra você, 
mas eles não merecem a 
mínima atenção”

TALES STOCCHI SOMENSI J.K. ROWLING

Moda artesanal
O PROGRAMA DE Artesanato da Paraíba amplia o 

leque de oportunidades nesta 23a edição do Salão de Arte-
sanato Paraibano que será aberto hoje, às 19h, no Espaço 
Cultural José Lins do Rego.

Será com o Projeto Moda PAP, iniciativa que tem por 
objetivo dar maior visibilidade à moda produzida no Estado 
que utiliza o algodão colorido, com incentivo aos desfiles, 
produções e capacitações de artesãos.

O evento é uma realização do Governo do Estado e 
do Sebrae, constando da exposição e venda das diversas 
tipologias artesanais, palestras e capacitações, bem como 
do Troféu PAP que vai selecionar obras dos artesãos que 
serão escolhidas como as melhores pelo público visitante. 

Sra. Ruth Augusta Tava-
res de Moura, executi-
vos Cristiano Zenaide e 
Danuza Azevedo, médicos 
Leonardo Fontes Silva, 
Cláudio Emanuel Gon-
çalves e Aurílio Estrela, 
advogado João Geraldo 
Teixeira de Carvalho, 
jornalista e escritor Evan-
dro Nóbrega, decoradora 
Marta Coutinho, empresá-
rio Chico Bonfim e Diego 
Tavares, professor Waldo 
Lima do Vale.

Parabéns
Atriz Susy Lopes e escritor Evandro da Nóbrega, ele é o 
aniversariante de hoje

Foto:Arquivo

   O estilista paraibano Ary Rodrigues passou seu aniversário transcorrido na 
última segunda-feira, no balneário de Trancoso, na Bahia, onde foi homenageado por 
sua amiga Elba Ramalho ao lado dos cantores Mart´nália e Tony Garrido.

Carnaval Borbulhante
SERÁ NO próximo dia 29, a partir das 20h no Sonho 

Doce Recepções o Baile do Carnaval Borbulhante promo-
vido pelo Clube do Vinho da Paraíba. A iniciativa é do casal 
Gizelda e Joel Falcone com o propósito de resgatar os 
velhos bailes de carnavais.

Bons resultados
APRESENTANDO 

bons resultados, dois re-
latórios relativos ao ano 
passado e elaborados 
pela Coordenadoria da In-
fância e Juventude foram 
entregues ao presidente 
do TJPB, desembargador 
Marcos Cavalcanti. Coinju 
é comandada pelo juiz 
Adhailton Lacet Porto.

Direito Eleitoral
A CIDADE DE Campina Grande vai sediar no próximo 

mês de maio o I Simpósio de Direito Eleitoral do Nordeste, 
coordenado pelos professores Rodrigo Rabelo e André 
Motta. 

O evento é uma promoção do Instituto de Direito 
Eleitoral da Paraíba em parceria com a Academia Brasileira 
de Direito Eleitoral e Política e o Instituto Brasileiro de 
Direito Eleitoral.

Celulares em modo avião
PARA QUEM VIAJA muito de avião a novidade é que a 

ANAC liberou o uso de aparelhos celulares e outros dispo-
sitivos eletrônicos durante pousos e decolagens nos voos 
domésticos da TAM, desde que estejam em modo avião.

Até o mês de março, a novidade deverá ser liberada 
também para os voos internacionais. Só falta agora, para 
tornar a viagem mais agradável, liberar a internet Wi-Fi.

Curiosamente

O CANAL Natural 
Geographic vai lan-
çar amanhã a série 
“Curiosamente” em 
dez capítulos de meia 
hora, apresentados 
pelo argentino Paoloski 
Germán. Com toques 
de humor, a série fil-
mada em Buenos Aires, 
Bogotá, México, Los 
Angeles e New York, 
vai mostrar como pro-
cessos neurológicos 
influenciam em situa-
ções do nosso cotidia-
no através de jogos e 
testes.

Escurinho no Cambada
NA SALA DE Concertos Maestro José Siqueira, 

no Espaço Cultural José Lins do Rego, acontece hoje 
mais uma apresentação do projeto “Cambada”, criado 
pela Funesc para valorizar a música e os compositores 
paraibanos. No palco estará o cantor, compositor e per-
cussionista Escurinho, pernambucano de Serra Talhada, 
mas radicado há muitos anos na Paraíba.
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Sertão é a região com 
maior incidência de 
queda de raios na PB
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Presidente da ANP afirma 
que chegada de mais um 
navio normalizou o estoque

Abastecimento está normalizado
COMBUSTÍVEL na ParaÍBa

O coordenador da 
Agência Nacional de Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustível (ANP) na região 
Nordeste, Siderval Vale Mi-
randa, afirmou na manhã de 
ontem, em coletiva forneci-
da à imprensa, em João Pes-
soa,  que o abastecimento 
de combustível na Paraíba 
está normalizado. Segundo 
ele, um navio de carga des-
carregou no Porto de Cabe-
delo, na quarta-feira (13), 
com 17 mil toneladas de ga-
solina e mais 5 mil tonela-
das de diesel, o que garante 
o estoque de abastecimento 
da Paraíba. 

Na coletiva, a presi-
dente da Companhia Docas, 
Gilmara Timóteo, informou 
que ainda não há um cro-
nograma com as datas do 
abastecimento dos esto-
ques de combustíveis de-
vido ao fato dos navios de 
carga geralmente passarem 
por outros estados antes de 
chegarem ao Porto de Cabe-
delo. Entretanto, de acor-
do com o representante da 
ANP, será feita uma reunião 
semanal para decidir as da-
tas de abastecimentos dos 
postos de todo o País. Se-
gundo ele, a decisão é feita 
a partir da necessidade de 
cada Estado. 

Desabastecimento
Desde dezembro do 

ano passado, os paraiba-
nos estão sofrendo com a 
escassez de combustível. 
Siderval Miranda explicou 
alguns dos motivos que le-
varam ao desabastecimento 
dos postos. "Em novembro 
ocorreu uma greve nacional 
dos petroleiros, e mesmo 
após o término os efeitos se 
prolongaram. Além disso, 
a refinaria de Cubatão, em 
São Paulo, teve problemas 
operacionais, o que ajudou 
a ocasionar esse problema, 

tendo em vista  que ela é 
uma das principais distri-
buidoras do Nordeste", dis-
se o representante da ANP. 

Ele completou expli-
cando que outro motivo 
causador do problema foi 
a grande procura dos pa-
raibanos por gasolina nes-
sas últimas semanas. "Por 
conta da notícia de que a 
gasolina dos postos estava 
acabando, muitas pessoas 
temeram o desabasteci-
mento, procurando os pos-
tos para garantir o seu com-
bustível. Devido ao grande 
congestionamento que isso 
causou, os postos tiveram 
o seu estoque reduzido de 
maneira mais rápida que o 
normal", afirmou Siderval.

Atualmente a Paraíba 
se encontra com 90% da ca-
pacidade de suas bases pre-
enchidas, com aproximada-
mente 26 mil toneladas de 
combustível. De acordo com 
o representante da ANP e 
da presidente da Compa-
nhia Docas, esse número é 
bastante satisfatório e ga-
rante a total estabilidade no 
abastecimento de combus-
tível da Paraíba.

Segundo  o promotor 
dos Direitos do Consumi-
dor, Glauberto Bezerra, um 
inquérito civil está apu-
rando os danos causados à 
população. "As greves são 
previsíveis em todo plane-
jamento, elas não devem ser 
a única causadora. Por esse 
motivo, estamos apurando 
todos os crimes que foram 
cometidos nesse período, 
além dos danos morais cau-
sados à população da Paraí-
ba", disse o promotor.

Ele alertou ainda que, 
além disso, alguns empre-
sários, donos de postos de 
combustível, aproveitaram 
a situação para aumentar 
o valor da gasolina de for-
ma abusiva. De acordo com 
Glauberto Bezerra, esses 
crimes também estão sen-
do verificados, para que as 
punições sejam definidas e 
a situação dos preços dos 
combustíveis no Estado vol-
te ao normal.

Ao começar o ano, também 
começam as dores de cabeça com 
as contas escolares. O gasto com li-
vros novos pode chegar a ultrapas-
sar o valor de R$ 2 mil em algumas 
livrarias. É um gasto que para a 
secretária Luciana dos Santos afe-
ta negativamente suas economias. 
Solucionando este problema, ela 
passou a frequentar feiras de livros 
usados e, com isso, economiza cer-
ca de R$ 800 todo ano.

Seu filho, Gustavo dos Santos, 
vai passar do Fundamental para 
o Ensino Médio este ano, ou seja, 
mais livros para comprar. "Tenho 
que pesquisar e ter uma base de 
valores. Não posso comprar na pri-
meira livraria. Se eu fizer isso, posso 
perder descontos", explicou. Para 
completar sua renda, ela também 
leva os livros antigos para ganhar 
crédito e economizar ainda mais, 
ou trocar pelos que poderá usar no 
novo ano.

Comprar livros usados não é 
apenas coisa dos pais, mas também 

das pessoas que realizam as feiras. 
Esse é o caso de Wallace Gonçalves, 
organizador da feira de livros usa-
dos no bairro de Mangabeira. Este 
ano, a tradicional feira está em sua 
17ª edição, ajudando inúmeras fa-
mílias a comprar um material bara-
to e de qualidade.

Maria Domingas é babá e 
aproveita o que pode na feira de li-
vros em Mangabeira. Concordando 
com Luciana, ela também costuma 
pesquisar bastante antes de decidir 
onde comprar. Perguntando pelo 
preço e visando sempre a qualida-
de, ela pensa em uma forma de 
gastar menos e proporcionar um 
bom ensino para sua filha.

Já no Sebo Cultural, as pessoas 
também conseguem adquirir crédi-
to levando livros antigos. Com a cri-
se, o proprietário Eriberto Coelho, 
diz que o movimento aumentou. 
"As pessoas estão querendo econo-
mizar. Há mais pessoas procurando 
vender seus livros antigos e mais 
pessoas procurando comprar livros 
usados", ressaltou.

Dependendo do estado de 
conservação do livro, as pessoas po-

dem comprar com até 50% de des-
conto em relação aos livros novos. 
Os livros paradidáticos ficam em 
torno de 20% a 40% mais baratos, 
segundo Eriberto. Uma vantagem 
que Luciana dos Santos descobriu e 
não parou de usufruir.

Livros usados são opção para economizar
MaTErIaL ESCOLar

Na tradicional feira de livros usados de Mangabeira, que existe há 17 anos, as pessoas também podem trocar pelos antigos

Janielle Ventura
Especial para A União

Iluska Cavalcante
Especial para A União

FOTO: Edson Matos

A feira de livros usados do bairro de Man-
gabeira é realizada na associação de 
moradores do bairro. Estão sendo dis-
ponibilizadas obras de séries do Ensino 
Fundamental e Médio. Ela funciona das 
8h às 17h30. Os compradores também 
podem ligar para saber se os livros que 
precisam estão disponíveis. Os telefo-
nes são: 8812-3703 e 9936-6557.

Dica
No site Estante Virtual (www.estantevir-

tual.com.br) pode ser encontrada uma 
lista de sebos e livreiros abrangendo 
todo o Estado da Paraíba. Assim, quem 
quer economizar vai encontrar mais op-
ções de pesquisa para ganhar descon-
tos na compra dos livros. 

Serviço

SAibA mAiS

Os alunos que desejam concorrer a uma das vagas ofereci-
das devem cadastrar os seus currículos no endereço: www.
aprendiz.espro.org.br/cadastrocurriculo.

Programa Jovem Aprendiz terá mais de 8,5 mil vagas em 2016
A organização sem fins 

lucrativos, Ensino Social Pro-
fissionalizante (Espro) pla-
neja abrir ao longo de 2016 
mais de 8,5 mil vagas, em 
mais de 50 municípios, para 
o Programa Jovem Aprendiz. 
O programa é destinado para 
jovens entre 15 e 22 anos, 
que estão cursando ou já ter-
minaram o Ensino Médio, e 
estão em busca da primeira 
oportunidade de emprego. A 
Paraíba se encontra entre  os 
estados para onde será des-

tinada a maior quantidade 
de vagas, nas áreas adminis-
trativa, bancária, alimentícia, 
operacional, de seguros e 
atendimento.

É garantido para o jovem 
aprendiz direitos trabalhistas e 
previdenciários, como 13º sa-
lário, recolhimento do Fundo 
de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS), vale-transporte e 
férias. O período do contrato é 
de no máximo dois anos, com 
uma carga horária que varia 
entre 4h e 6h diárias, definida 

de acordo com cada empresa, 
em uma rotina que não inter-
fira nas atividades escolares, 
caso o aprendiz não tenha 
concluído os estudos. Além 
disso, os jovens interessados 
também podem participar do 
Programa de Aprendizagem 
Espro, que oferece cursos pro-
fissionalizantes. O objetivo do 
programa é atender de forma 
gratuita jovens em situação de 
vulnerabilidade social, ofere-
cendo cursos voltados para o 
empreendedorismo e a capa-

citação para mercado de tra-
balho. 

O Governo Federal esta-
belece cotas de contratação de 
jovens aprendizes para as em-
presas, com o objetivo de esti-
mular o ingresso dos jovens no 
mercado de trabalho. De acor-
do com a legislação brasileira 
todas as empresas, públicas ou 
privadas, de grande ou peque-
no porte, devem ter no mínimo 
5% de jovens aprendizes  em 
seu quadro de funcionários.

O Espro é uma organiza-

PrIMEIrO EMPrEGO

Procon firma TAC para confecção e emissão de carteiras de estudante
O Procon Municipal de 

Campina Grande realizou na 
terça-feira (12) e na quarta-
-feira (13) audiência pública 
com as entidades estudantis 
secundaristas e universitárias, 
representantes de diretórios 
acadêmicos e representantes 
de movimentos estudantis da 

cidade. Do encontro, um Ter-
mo de Ajustamento de Con-
duta (TAC) foi firmado em 
cumprimento à Lei Municipal 
Nº 6.046 e demais legislações 
que disciplinam a confecção, 
emissão e uso das Carteiras de 
Identidade Estudantil (CIE).

Em 2016, a taxa de emis-

são para as carteiras que fo-
rem adquiridas via formulário 
físico ou via internet será de 
R$ 18,00 e na modalidade op-
cional da emissão no momen-
to do requerimento será de R$ 
22,00.

Os formulários deverão 
ser disponibilizados para os 

estudantes a partir do dia 25 
de janeiro. De acordo com o 
TAC, as entidades terão o pra-
zo de 30 dias úteis, contados a 
partir da entrega do formulá-
rio, para entrega da CIE.

Em cumprimento ao De-
creto Federal  Nº 8.537, de 5 de 
outubro de 2015, as entidades 

deverão seguir o padrão nacio-
nal na confecção da carteira.

O descumprimento de 
quaisquer das cláusulas ense-
jará a aplicação de multa que 
pode variar de R$ 500 a R$ 5 
mil por cada ato de infração e 
até a exclusão da entidade no 
processo de emissão.

“Os estudantes que iden-
tificarem valores acima dos 
estipulados no TAC deverão 
procurar o órgão e formalizar 
a reclamação, para que assim 
possamos tomar as medidas 
cabíveis”, orientou o gerente 
de fiscalização do Procon, Ar-
tur Dantas.

EM CaMPIna GranDE

ção que atua com a inclusão de 
jovens no mundo do trabalho. 
Ela os encaminha para as em-
presas interessadas em con-
tratá-los, além de capacitá-los.  
Em 2013, 17.397 jovens foram 
beneficiados com empregos 

através da organização. A previ-
são do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), é que entre os 
anos de 2016 e 2019, mais de 
1,7 milhão de jovens sejam con-
tratados através do programa 
Jovem Aprendiz. (IC)
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Sertão é a região da Paraíba com 
maior incidência de queda de raios 
Último registro foi no 
dia 7 de janeiro, em São 
Sebastião do Umbuzeiro

O Sertão é a região com 
o maior número de ocor-
rências de queda de raios 
na Paraíba. Segundo regis-
tro do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), 
as cidades com maior inci-
dência são, principalmente 
Malta, São José do Bonfim, 
São José de Piranhas, Santa 
Teresinha, Patos, São Mame-
de, Condado, Vista Serrana, 
Catingueira e São Bentinho. 

O último registro desse 
fenômeno na Paraíba foi na 
madrugada do último dia 
7, em São Sebastião do Um-
buzeiro, na região do Cariri 
paraibano, quando um raio 
atingiu uma árvore provo-
cando medo no casal Val 
e Sebastião Virgulino que 
estava dormindo na sua re-
sidência, na Chácara Gleba. 
A Baraúna, plantada bem 
próximo à casa do casal, foi 
o alvo da descarga elétrica e 
se partiu, atingindo parte do 
telhado da garagem sem cau-
sar estragos maiores, apenas 
danos materiais.

Apesar do impacto na 
árvore na Zona Rural de São 
Sebastião do Umbuzeiro ne-
nhuma pessoa ou animal foi 
atingido. Levantamento da 
Secretaria Estadual de Saúde 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Saiba mais

CUIDADOS

Sempre que ocorrer um acidente com raios, o primeiro passo é 
ligar para o CBMPB (193), a Polícia Militar (190), o Serviço de Aten-
dimento Móvel de Emergência (192) ou a Defesa Civil do Município. 
Esses órgãos devem ser acionados porque não há muito o que fazer, 
caso a pessoa seja leiga na prestação dos primeiros socorros. Se 
houver possibilidade de um novo raio cair, remova a pessoa imediata-
mente do local. 

Com a vítima acordada, realizar a inspeção no corpo para identi-
ficar queimaduras é o primeiro passo. Já naquelas pessoas que ficam 
sem reação, deve-se buscar pelos batimentos cardíacos e verificar a 
respiração. Se não houver sinais vitais, é necessário realizar os proce-
dimentos para reanimação, como massagens cardíacas e respirações 
artificiais, até a chegada do socorro especializado.

O raio é uma troca de energia entre uma nuvem de gran-
de extensão e a superfície da Terra, sempre pelo caminho 
mais curto. 

l PrevençãO
Os procedimentos a serem tomados na ocorrência de tempes-
tades e raios visam a proteção das pessoas contra descargas 
diretas, tensões de toque, descargas laterais e tensões de 
passo. Para isso, em locais abertos, caso a pessoa seja al-
cançada por uma tempestade em campo aberto e não consiga 
alcançar um abrigo seguro, deve assumir a posição acocorada 
com os pés juntos, nunca se deitando no chão. Esse proce-
dimento minimiza a possibilidade de a pessoa ser atingida 
por descarga direta e também minimiza a tensão de passo 
no caso de descargas atmosféricas atingirem o solo na sua 
proximidade. Outras recomendações são:
- Abrigar-se numa edificação fechada – prédio, casa ou metrô, 
sem partes abertas.
- Não ficar próximo a carros, tratores, motos ou bicicletas.
- Não ficar perto de aparelhos elétricos, tais como telefone 
com fio ou celular conectado ao carregador.
- Evitar o contato com água e metal, que são condutores 
de eletricidade. O cobre e o alumínio presentes nos postes 
atraem raios, então fique longe deles. Mesmo quando já 
encontrou um abrigo, é importante evitar a proximidade com 
esses elementos.
- Ficar debaixo ou próximo de árvores é perigoso. O destino 
do raio é sempre a superfície (terra, concreto ou mar) e pode 
atingir quem estiver por perto.
- Procurar uma edificação protegida por um SPDA (Sistema de 
Proteção contra Descargas Atmosféricas).
- Procurar uma edificação certificada contra descargas at-
mosféricas.

l PrImeIrOS SOCOrrOS
Os efeitos das descargas atmosféricas em seres humanos 
quando percorridos pela corrente elétrica são causas de 
danos físicos ou o mau funcionamento de órgãos. Uma des-
carga direta obviamente produz um maior dano do que uma 
tensão de passo produzida no solo. Uma interação devida à 
tensão de toque ou devida a uma descarga lateral são dis-
tintas da tensão produzida por descarga direta e de menor 
intensidade. 
Os efeitos produzidos são classificados em fisiológicos (es-
pasmos vasculares, assístole ou fibrilação cardíaca, deficiência 
respiratória, reações musculares involuntárias, entre outras), 
patofisiológicos (ruptura ou perfuração de membranas, por 
exemplo do tímpano, entre outros) e térmicos (queimaduras). 

consta que de 2000 até feve-
reiro de 2015 foram contabi-
lizadas quatro mortes de pes-
soas atingidas por raios. 

Segundo o tenente Igor 
Leal, do Corpo de Bombei-
ros da Paraíba, mesmo sen-
do muito difícil, um raio 
pode cair mais de uma vez 
no mesmo lugar. De acordo 
com o oficial, o calor e a umi-

dade típicas do verão propi-
ciam a formação dos raios e 
é exatamente nesta época do 
ano, ou seja, no verão, que 
aumenta a ocorrência desse 
fenômeno. Segundo levan-
tamento do Inpe, o Brasil é 
campeão mundial na inci-
dência de raios. São cerca de 
100 vítimas fatais, mais de 
200 feridos por ano e prejuí-

zos anuais da ordem de R$ 1 
bilhão.

Essa incidência de raios 
no Brasil é motivada por ser 
o maior país da área tropi-
cal do planeta – região mais 
próxima ao centro e mais 
quente. Por ser mais quente, 
favorece a formação de tem-
pestades e raios.

O tenente Igor lembra 

que todo campo aberto na 
ocorrência de tempestades e 
raios é perigoso. Entre esses 
locais está a praia. Segundo 
o oficial do Corpo de Bom-
beiros, para se proteger é ne-
cessário procurar um abrigo 
(prédio ou carro), sendo o 
ideal estar protegido numa 
edificação certificada contra 
descargas atmosféricas.

PrOTeçãO

O tenente Igor Leal, integrante do Centro de Atividades Técnicas 
do Corpo de Bombeiros, disse que o setor, bem como os Centros 
de Atividades Técnicas das unidades da corporação no interior do 
Estado são responsáveis pela fiscalização quando são analisadas 
a exigência e os projetos de SPDA, tais como dimensionamento de 
subsistemas de captação, descidas e aterramento, isto é, inspecio-
na a conformidade da instalação nas edificações segundo o projeto 
previamente aprovado e exige os testes do sistema (continuidade 
elétrica e aterramento) realizados por profissionais habilitados e 
credenciados ao Crea-PB/Confea.

Durante essa inspeção do Corpo de Bombeiros, segundo a 
NBR ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 5419/2015, 
é feita uma análise de riscos na edificação para verificar a neces-
sidade do projeto e instalação do SPDA. Os parâmetros utilizados 
são: área construída, altura, ocupação, material construtivo, con-
teúdo e efeitos indiretos das descargas atmosféricas, localização 
e topografia.

As instalações de para-raios, tecnicamente conhecido como 
Sistema de Proteção para Descargas Atmosféricas (SPDA), são obri-
gatórias em prédios comerciais ou residenciais multifamiliares a partir 
de dez metros de altura. Em edificações públicas, autarquias, escolas 
e hospitais, a estrutura também é necessária desde que a área seja 
igual ou superior a 1,2 mil metros quadrados. Ou seja, as casas distan-
tes deste tipo de edificação ficam menos protegidas por não estarem 
dentro dessas medidas. 

Previsão de 
chuvas para 
o trimestre é 
anunciada hoje

O Governo do Estado 
anunciará hoje a previsão de 
chuvas para o próximo trimes-
tre. A divulgação acontecerá às 
16h30, na Sala de Situação da 
Agência Executiva de Gestão 
das Águas da Paraíba (Aesa), 
que fica localizada no bloco 
CQ da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG).

O prognóstico climático 
será anunciado após a Reu-
nião Técnica de Análise Climá-
tica para o Nordeste do Brasil, 
que tem início programado 
para as 8h30, no mesmo local. 
“Meteorologistas da Paraíba, 
Pernambuco e do Rio Gran-
de do Norte estarão reunidos 
analisando dados, observando 
imagens de satélites e o com-
portamento dos fenômenos 
naturais que influenciam o 
tempo na Paraíba”, informou o 
presidente da Aesa, João Fer-
nandes da Silva.

Além dos especialistas 
em clima da Aesa, participam 
meteorologistas da Unidade 
Acadêmica de Ciências Atmos-
féricas da UFCG, da Empresa 
de Pesquisas Agropecuárias 
do Rio Grande do Norte e da 
Agência Pernambucana de 
Águas e Clima (Apac).

Engenheiro 
Avidos e Lagoa 
do Arroz têm 
volumes críticos

As primeiras chuvas do 
ano ainda não foram suficien-
tes para elevar o nível dos 
grandes reservatórios de Caja-
zeiras, responsáveis pelo abas-
tecimento de várias cidades. O 
Açude Engenheiro Avidos, em 
Boqueirão de Piranhas, por 
exemplo, não recebeu, pratica-
mente, nenhuma água nova, e 
continua com volume crítico: 
16 milhões e 405 mil m³, o que 
corresponde a apenas 6,4% de 
sua capacidade de reserva.

A população cajazeirense 
continua enfrentando o racio-
namento posto em prática pela 
Cagepa e correndo sério risco 
de um colapso total se não 
chover até março o suficiente 
para a recarga do manancial, 
que tem capacidade para 255 
milhões de metros cúbicos.

Já o outro reservatório, 
Lagoa do Arroz, subiu um pou-
co de volume, mas também 
continua com nível muito bai-
xo: 5 milhões e 172 mil m³, o 
que corresponde a 6,4% de 
sua capacidade de reserva, que 
é de 80 milhões e 220 mil m³. 
A água nova recebida por La-
goa do Arroz com as chuvas de 
janeiro foi em torno de meio 
milhão de metros cúbicos. Em 
Cajazeiras, as duas boas preci-
pitações de janeiro atingiram 
110 milímetros na cidade. Na 
Zona Rural, choveu mais for-
te, com o registro de grandes 
precipitações, enchendo os pe-
quenos reservatórios e alivian-
do o problema da escassez de 
água. Muitos agricultores plan-
taram nas primeiras chuvas.

FOTO: Divulgação
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Vagas para cursinho 
pré-vestibular

A Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), campus 
sede, está oferecendo 350 vagas 
para o Pré-Vestibular Solidário 
(PVS), projeto que objetiva viabili-
zar o acesso de jovens e adultos ao 
Ensino Superior através de aulas 
gratuitas nas áreas de Linguagens 
e Códigos, Ciências da Natureza e 
Matemática e Ciências Humanas. 
Podem participar, alunos oriundos  
de  escolas  públicas que  concluí-
ram o Ensino  Médio  ou estejam  
concluindo em 2016, e alunos  de  
escolas  particulares,  que tenham  
sido bolsistas integrais. As inscri-
ções serão de 1o a 5 e de 11 a 12 
de fevereiro na Biblioteca Central 
da UFCG, as 8h às 11h e das 14h 
às 17h30. Os candidatos serão se-
lecionados mediante sorteio a ser 
realizado no dia 13 de fevereiro.

processo seletivo 
para Enfermagem

O Centro Universitário de João 
Pessoa (Unipê)  continua com o Pro-
cesso Seletivo Docente 2016.1 para 
o curso de Enfermagem.  Poderão 
participar profissionais de Enferma-
gem e com pós-graduação nas áreas 
de Enfermagem em Unidade de Te-
rapia Intensiva (Perfil 6), Urgência e 
Emergência (Perfil 7), Médico Cirúr-
gica (Perfil 8), Obstétrica (Perfil 9) e 
Pediátrica (Perfil 10). As inscrições 
vão até o domingo (17). São dispo-
nibilizadas seis vagas no total. A se-
leção ocorrerá por meio de provas de 
desempenho, que terão 20 minutos 
de exposição de aula do candidato e 
10 minutos para arguição da banca. 
As datas das provas serão envia-
das via e-mail para os candidatos. 
Confira o edital no endereço: http://
migre.me/sHjqd 

Unipê oferece 360 
vagas para o prouni

O Unipê divulgou  a quanti-
dade de vagas de bolsas oferta-
das na primeira edição de 2016 
do Programa Universidade para 
Todos (ProUni). São 363 vagas dis-
tribuídas para os 25 cursos ofer-
tados pela instituição, em turnos 
diferentes. As graduações com os 
maiores números de ofertas são 
Direito e Engenharia Civil, com 117 
e 52 vagas, respectivamente. As 
inscrições para o programa deve-
rão ser feitas pelo site do ProUni, 
que começarão no próximo dia 19 
e terminarão às 23h59 do dia 22. 
Confira o edital do processo sele-
tivo publicado no Diário Oficial da 
União. O quadro com a quantidade 
de vagas por curso e turnos pode 
ser acessado no portal unipe.br.  A 
primeira chamada será divulgada 
no dia 25 deste mês.

previsão do tempo 
para a paraíba

Nebulosidade variável com 
chuva em áreas isoladas é a previ-
são para todas as grandes regiões 
geoclimáticas da Paraíba: Agreste, 
Brejo, Litoral, Cariri/Curimataú, Ser-
tão e Alto Sertão, nesta sexta-feira, 
segundo a Aesa.  De acordo com as 
medições pluviométricas realizadas 
pela Aesa até a madrugada do últi-
mo dia 12, choveu pouco no Estado 
neste dia, com a maioria dos muni-
cípios sem nenhuma precipitação. 
A única cidade com chuva conside-
rável foi Zabelê, localizada no Cariri 
ocidental, com volume de 16,8mm.  
Hoje, as temperaturas mínimas e 
máximas das regiões devem ser 
24ºC e 30ºC no Litoral; 20ºC e 
29ºC no Brejo, e entre 21ºC e 30ºC 
no Agreste; 21ºC e 31ºC no Cariri/
Curimataú; e 23ºC e 34ºC no Sertão 
e Alto Sertão.

PC prende 6 pessoas suspeitas 
de roubos no bairro do Bessa
Na operação policial, um 
adolescente também 
foi apreendido

A Polícia Civil, por meio 
de uma investigação realiza-
da pela Delegacia de Crimes 
contra o Patrimônio (Roubos 
e Furtos) da capital, prendeu 
seis pessoas e apreendeu um 
adolescente, suspeitos de 
roubos a estabelecimentos 
comerciais na Zona Norte 
de João Pessoa. O grupo foi 
interceptado pela polícia no 
bairro do Bessa, na noite de 
quarta-feira (13).

De acordo com a delega-
da titular da especializada, 
Júlia Valeska, as investiga-
ções começaram há 15 dias, 
quando chegaram informa-
ções via o número 197 – Dis-
que Denúncia da Secretaria 
da Segurança e Defesa Social 
(Seds) relatando a presença 
de um grupo criminoso na 
Zona Norte de João Pessoa. 
“Recebemos algumas denún-
cias de assaltos praticados no 
bairro do Bessa, geralmente 
em roubos a estabelecimen-
tos comerciais e a pessoas. 
Levantamos os dados por 
meio da equipe de investiga-
dores e conseguimos fazer a 
abordagem ao chefe da qua-
drilha, o Raimundo Bonifácio 
dos Santos. Ele estava em 
um carro com outros inte-
grantes do grupo e portavam 
armamento, provavelmente 
se preparavam para realizar 
mais roubos na região”, disse 
a delegada. 

Após a abordagem, a 

As pessoas presas na última quarta-feira responderão pelos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa

polícia chegou a uma casa 
no Jardim Gama, onde en-
controu drogas, armas e 
ainda mais pessoas que 
faziam parte da associa-
ção criminosa. “Com eles 
recolhemos cocaína, crack 
e ainda uma espingarda ca-
libre 12 e três revólveres 
calibre 38. Entendemos que 

o Raimundo Bonifácio era 
responsável pela quadrilha 
que é especializada em cri-
mes patrimoniais, mas há 
ligações com o tráfico de 
drogas”, frisou Júlia Valeska. 

Ao serem presos, alguns 
suspeitos confirmaram que 
se preparavam para novos 
assaltos e que eram chefia-

dos por Raimundo Bonifá-
cio.  Dos seis presos, um foi 
liberado mediante o paga-
mento da fiança. O adoles-
cente foi encaminhado para 
a Delegacia da Infância e 
Juventude, e será levado 
para cumprir medidas so-
cioeducativas. Os adultos 
responderão pelos crimes 

de porte e posse ilegal de 
arma de fogo, associação 
criminosa e Raimundo Bo-
nifácio responderá também 
por corrupção de menores 
de idade. Eles serão enca-
minhados para avaliações 
judiciais e em seguida deve-
rão ser levados para unida-
des prisionais do Estado.

A Polícia Civil da Pa-
raíba, por meio do trabalho 
investigativo da Delegacia 
Seccional de Itaporanga, no 
Sertão do Estado, prendeu 
na quarta-feira (13), dois 
homens suspeitos de terem 
cometido um homicídio na 
cidade de Piancó contra José 
Evangelista Alves da Silva, 19 
anos. A prisão ocorreu me-
nos de 24 horas depois de o 
crime ter sido cometido.

Foram presos Allison 
Willander Caldas da Silva, 
de 23 anos, e Matheus José 
da Silva, de 18 anos. Se-
gundo o delegado Glauber 
Fontes, o crime aconteceu 
na Pracinha Belo Horizonte, 

Centro da cidade de Piancó, 
e foi praticado pelos com-
parsas da vítima, já que os 
três formavam um grupo 
responsável por vários fur-
tos e roubos a estabeleci-
mentos comerciais e resi-
dências na região. 

“O que ocorreu foi que 
os três se desentenderam 
em relação à divisão de pro-
dutos roubados e na briga 
entre eles resolveram ma-
tar o José Evangelista, co-
nhecido como Teté. Há mui-
to tempo Allison, Matheus 
e Teté vinham praticando 
pequenos furtos e roubos 
em Piancó e cidades pró-
ximas, só que dessa vez os 

próprios comparsas decidi-
ram eliminar um deles por 
discordar da divisão dos 
produtos”, explicou.

Após serem abordados 
pela polícia os suspeitos fo-
ram levados para a Delega-
cia e, a princípio, negaram o 
fato, mas as evidências e os 
depoimentos confirmaram 
a participação dos dois no 
crime. “A realização da pe-
rícia foi fundamental para 
redimir quaisquer dúvidas 
sobre a autoria, mesmo com 
a negativa inicial dos suspei-
tos. Eles foram conduzidos 
para a Cadeia Pública de 
Piancó, onde ficará à dispo-
sição da Justiça”, concluiu.

Acusados de homicídio são 
detidos na cidade de Piancó

Homem que fazia ameaças 
a vizinhos é preso no Sertão

AÇÃO pOLICIAL

Policiais da 3ª Com-
panhia do 14º Batalhão 
prenderam em flagrante, 
na quarta-feira (13), Nilton 
Irineu Gomes, de 61 anos, 
com um revólver calibre 38 
e duas espingardas, no Sítio 
Jurema, na cidade de São 
Domingos, no Sertão da Pa-
raíba. O suspeito ainda che-
gou a atirar contra a polícia 
para tentar fugir pela vege-
tação de caatinga, mas foi 
perseguido e preso.

De acordo com o coman-
dante da 3ª Companhia do 
14º Batalhão, capitão Davi 
Batista, a prisão aconteceu 
através de uma denúncia, in-

formando que o suspeito es-
tava armado no local e amea-
çando os vizinhos. “Assim 
que ele percebeu a chegada 
dos policiais efetuou vários 
disparos e tentou fugir pela 
área de caatinga, mas foi 
preso com um revólver cali-
bre 38 e na casa dele foram 
encontradas as outras duas 
espingardas”, contou.

Ainda segundo o capi-
tão, após ser preso o sus-
peito ofereceu R$ 500 aos 
policiais para ser liberado, o 
que resultou na prisão dele 
também por corrupção ativa, 
que é quando a pessoa ofere-
ce algum tipo de vantagem 

ao funcionário público para 
que ele deixe de fazer o que 
determina a lei. O acusado foi 
apresentado na Delegacia de 
Polícia Civil, em Pombal.

Bonificação
Desde junho de 2012, os 

policiais militares da Paraí-
ba que apreendem armas de 
fogo são bonificados pelo Go-
verno do Estado com valores 
que variam de acordo com o 
calibre da arma apreendida. 
O benefício, que serve tam-
bém de incentivo às ações de 
combate à criminalidade, foi 
estabelecido pela Lei Esta-
dual 9.708/2012.

O trabalho de pre-
venção e repressão qua-
lificada realizado pelas 
Polícias Militar e Civil 
da Paraíba resultou na 
apreensão de 14.528 ar-
mas de fogo, durante 
ações de pequeno, mé-
dio e grande porte, de 
2011 a 2015. De acordo 
com relatório da Secre-
taria da Segurança e da 
Defesa Social (Seds), ano 
a ano a retirada desse 
tipo de material das ruas 
vem aumentando. Os 
números apontam que 
3.887 revólveres, pisto-
las e espingardas, entre 
outros armamentos, fo-
ram apreendidos pelas 
Forças de Segurança no 
ano passado, o que re-
presenta uma média de 
10,6 armas por dia, mais 
de 2 mil unidades a mais 
do que em 2010 e 32% a 
mais em relação a 2014. 

Em 2011, depois da 
implantação do Progra-
ma Paraíba Unida pela 
Paz, as Forças de Segu-
rança contabilizaram 
2.179 armas apreendi-
das, 28% a mais do que 
no ano anterior. Em 
2012, foram 2.736 armas, 
o que significou um au-
mento de 26%. Nos 12 
meses seguintes, 2.774 
unidades foram recolhi-
das, com aumento de 
1,4%; e em 2014 as ações 
tiveram como resultado 

2.952 armas retiradas das 
ruas (mais 6,4%).

No que se refe-
re ao tipo de material 
apreendido em 2015, 
49% (1.915) foram re-
vólveres; 39% (1.509) 
espingardas; 8% (309) 
pistolas; e 4% de outro 
tipo de arma de fogo, 
como aquelas de fabri-
cação caseira. 

O secretário da Se-
gurança e da Defesa 
Social, Cláudio Lima, 
destacou os esforços das 
Forças de Segurança para 
o aumento das apreen-
sões. “Nossos principais 
focos são a redução de 
crimes contra a vida e cri-
mes contra o patrimônio, 
por isso é importante a 
retirada dessas armas 
das mãos dos criminosos. 
No ano de 2015, tivemos 
várias apreensões de des-
taque, com quantida-
des relevantes de armas 
recolhidas. Em toda a 
Paraíba, os policiais têm 
se dedicado ao trabalho 
de desarticular grupos 
criminosos responsáveis 
por homicídios e assaltos 
em aproximadamente 
70 operações de médio e 
grande porte”, frisou. 

Cláudio Lima ain-
da lembrou que desde 
2012 o Governo da Pa-
raíba instituiu um prê-
mio por apreensão de 
armas no Estado.

Polícia da PB apreende
mais de 14 mil armas 

EM CINCO ANOS

FOtO: Secom-PB
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DEZ MEDIDAS CONTRA A CORRUPçÃO

Detran-PB integra campanha nacional

O Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB), em parceria com 
o Ministério Público Fede-
ral - MPF, realiza, na próxima 
segunda-feira, 18, evento para 
coleta de assinaturas de usu-
ários em apoio ao projeto “10 
medidas contra a corrupção” 
do MPF. O evento vai aconte-
cer na sede do Detran-PB no 
bairro de Mangabeira, em João 
Pessoa, e terá início às 9h com 
um café da manhã. A meta do 
órgão é recolher 500 assinatu-
ras entre servidores e usuários 
do órgão, até o fim do mês.

O projeto tem como ob-
jetivo mudanças legislativas 
para um efetivo combate à 
corrupção nas esferas públi-
ca e privada do País. As me-
didas propostas agrupam 20 
anteprojetos de lei a serem 
encaminhados ao Congresso 
Nacional que vão desde a cri-
minalização do enriquecimen-
to ilícito de agentes públicos a 

alterações de lei que visam dar 
mais celeridade nas ações de 
improbidade administrativa. 
O projeto funciona em moldes 
semelhantes ao projeto “Ficha 
Limpa” e a iniciativa não tem 
vinculação partidária. 

O chefe da Divisão do Bem-
-Estar Social do Detran-PB, Alan 
Douglas, ressalta que a parti-
cipação da população é essen-
cial para a concretização do 
projeto. “É através da coleta 
de assinaturas que será pos-
sível a implementação dessas 
medidas que terão grande im-
pacto na economia do País ao 
propiciar a correta utilização 
dos recursos públicos, dando 
retorno à sociedade através de 
melhores investimentos em 
áreas como saúde, educação e 
segurança”, comentou. 

O superintendente do 
Detran-PB, Aristeu Chaves, 
ressaltou a importância da 
colaboração entre o MPF e o 
Detran. “Em audiência com o 
procurador do MPF-PB, Sergio 
Rodrigo, articulamos a par-
ceria entre os órgãos visando 
fortalecer o projeto”, explicou o 
superintendente.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 19/2016
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de material de construção, 

destinado a atender as necessidades de todas as secretarias do município de Patos (PB);
ABERTURA 28/01/2016 as 08h30min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 14 de janeiro de 2016
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016
OBJETIVO: Contratação visando locação de veículos (carros), destinados a várias Secretarias 

do município de Quixaba/PB
ABERTURA: 27/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, 14 de janeiro de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 08h30min do dia 27 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos para su-
prir as necessidades do gabinete da prefeita e as diversas secretarias deste Município, conforme 
discriminação no anexo I do Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 11h00min do dia 27 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Leite In Natura, 
que tem como objetivo atender ao Programa de Distribuição de Leite com Crianças Carentes deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 13 de Janeiro de 2016.
MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

MARCOLINO E NEVES CONSTRUÇÕES LTDA – CNP/CPF Nº  14.295.861/0001-59 Torna que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente,emitiu a Licença de Instalação 
nº 3047/2015 em João Pessoa, 28 de dezembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Edificação multifamiliar,com respectivo sistema de tratamento dotado de tanque séptico e sumidouros.
Na(o)- R. COMERCIANTE EDILSON PAIVA DE ARAÚJO,QD.141- LT.68 – JD.CID.UNIVERSITÁRIA  
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-005797/TEC/LI-4364

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para construção de uma 

quadra coberta - Padrão do FNDE.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
POTIGUARA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - Valor: R$ 509.194,19.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com.

Marcação - PB, 14 de Janeiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 02 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma 
empresa especializada em construção civil para Pavimentação em Paralelepípedo da Rua João 
José da Silva. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 14 de Janeiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00003/2016, 

onde se lê: “PREGÃO PRESENCIAL”; leia-se: “PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Avenida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM

Remigio - PB, 14 de Janeiro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

INALDO DE SOUZA TRINDADE JUNIOR – CNPJ/CPF Nº 695.141.004-68 Torna que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2971/2015 
em João Pessoa, 18 de dezembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR C/02 UNIDADES HABITACIONAIS, DOTADO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO (FOSSA SÈPTICA E SUMIDOURO).Na(o) – RUA PROJETADA, QD-40,LT-939, LOTEA-
MENTO PLANO DE VIDA Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2015-007708/TEC/LO-1199

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA – CNPJ/CPF Nº 08.926.263/0001-38 – Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ins-
talação nº 2796/2015 em João Pessoa, 7 de dezembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Sistema de Esgotamento Sanitário com Sistema de Esgotamento Sanitário com rede coletora, 
estações elevatórias, poços de visita e Estação de Tratamento de Esgotos (01 lagoa anaeróbia, 
01 lagoa facultativa e 02 lagoas de maturação), além de outros equipamentos. na Rua Dr. João  
Pequeno, nº 39 – Município: Alagoinha – UF:PB. Processo: 2015-003746/TEC/LI-4156. 

MASSAI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 01.295.921/0001-91 – Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 2940/2015 em João Pessoa, 16 de dezembro de 2015 – Prazo: 1460 dias. Para 
a atividade de: Edificação Multifamiliar Residencial com 70 unidades habitacionais e Sistema de 
Esgotamento Sanitário interligado a rede pública da Cagepa. Na Av. Sapé, s/n, Manaíra, Município: 
João Pessoa – UF: PB. Processo: 2015-007162/TEC/LO-1045.

EBM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS – CNPJ/CPF Nº 06.065.186/0001-43 – Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2546/2015 em João Pessoa, 13 de novembro de 2015 – Prazo:730 dias. Para a atividade de: 
Oficina mecânica: recuperação de lanternagem, funilaria, pintura e manutenção de automóveis. 
Na Rua Epídio Alves da Cruz, nº 700, Roger – Município: João Pessoa – UF: PB. Processo: 2015-
003828-TEC/LO-0089.

COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS  PLANOS – CNPJ/CPF Nº 10.858.291/0003-79 – Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 25/2016 em João Pessoa, 7 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para atividade 
de: Extração de areia referente ao Proc. DNPM Nº 812.195/1968, numa área total de 91,2ha. Sendo 
a área de lavra de 20,00ha. Na Estrada BR 101 – s/n – Km- 117 – Município: Caaporã – UF:PB. 
Processo: 2014-006869/TEC/LO-8541. 

Condomínio do Partage Shopping Campina Grande - CNPJ nº 03.493.009/0001-70 -Torna público que 
em 12 01 2016, recebi a Licença de Operações – 004/2016 Renovação da Coordenadoria do Meio 
Ambiente e Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da P.M.C.G para Comércio Diversificado 
e Prestação de Serviços, conforme o processo nº 0586/2015, especificando a área 24.864.76m², à 
Avenida Severino Bezerra Cabral -1050/ Catolé- Campina Grande/PB, com validade de 730 dias. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA – CNPJ/CPF Nº 08.926.263/0001-38 – Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Insta-
lação nº 2842/2015 em João Pessoa, 10 de dezembro de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Matadouro Público, na – PB-075, Engenho Santa Teresinha – Município: Alagoinha – UF: PB. 
Processo: 2015-003744/TEC/LI-4155.

L E INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ Nº 13.437.780/0001-83 Torna pu-
blico que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 61/2016 em João Pessoa, 11 de janeiro de 2016 – Prazo: 760 dias. Para a atividade de 
Loteaemnto urbano com 176 lotes e 13 quadras, com área a ser construída de 5,55ha – Loteamento 
Florida II. Na(o) – RUA JOÃO PESSOA, SITIO HENIPAPO – S/N Município: REMIGIO – UF: PB. 
Processo: 2015-006803/TEC/LI-4469.

A empresa BD Comercio e Empreendimentos Ltda. comunica o extravio do talonário de notas 
fiscais do Nº 1 a 50

Parceria com o Ministério 
Público Federal será 
firmada na segunda-feira

FOTO: Marcos Russo

Evento acontecerá às 9h na sede da instituição, em Mangabeira; meta é recolher 500 assinaturas até o fim deste mês de janeiro

O vereador Lucas de Bri-
to (DEM) declarou ser contra 
o possível aumento das pas-
sagens de ônibus, no início 
deste ano, em João Pessoa, 
e sugeriu a desoneração de 
impostos estaduais e muni-
cipais como solução para o 
impasse. 

Em entrevista à Rádio 
Tabajara, Lucas lembrou que, 
em menos de um ano, as pas-
sagens de ônibus na capital 
já tiveram dois aumentos: o 
primeiro em fevereiro do ano 
passado, com alta de 4,25%, e 
outro em julho, no montante 
de 12,65%. Somados, esses 
percentuais ficaram acima do 
índice de inflação oficial, que 
foi de 10,67% em 2015.

Os empresários do setor 
de transportes urbanos pe-

dem um reajuste de R$ 0,50. 
Com isso, a tarifa passaria de 
R$ 2,70 para R$ 3,20. Um au-
mento de 18%.

“Não é justo que a po-
pulação pessoense seja mais 
uma vez sacrificada. O Gover-
no do Estado e a Prefeitura 
de João Pessoa precisam to-
mar para si a responsabilida-
de e evitar o possível reajus-
te”, enfatizou o democrata.

Lucas de Brito também 
lembrou medidas de bara-
teamento do transporte cole-
tivo, como a adoção de faixas 
exclusivas, e garantiu que 
levará a discussão à Câma-
ra. A reunião do Conselho de 
Mobilidade Urbana, que vai 
debater o reajuste das passa-
gem de ônibus, está marcada 
para o dia 16 de fevereiro.

Lucas aponta alternativa 
contra aumento da tarifa

DESONERAçÃO FISCAL

A Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional Paraíba (OAB-PB), convida to-
dos os advogados e advogadas paraiba-
nas a participarem da sessão solene de 
posse (posse festiva) da nova diretoria, 
Conselho Estadual e Diretoria da Caixa 
de Assistência dos Advogados (CAA-PB), 
eleitos para o triênio 2016/2018.

A solenidade acontecerá nesta 
sexta-feira, a partir das 17h, no Centro 
de Convenções Cidade Viva, localizado 
na Rua Simões Bertoline, 100, no bairro 
Aeroclube, João Pessoa.

A nova diretoria da OAB-PB é 
composta pelos advogados: Paulo 
Maia (presidente), Raoni Lacerda Vita 
(vice-presidente), Francisco de Assis Al-
meida e Silva (secretário-geral), Rogério 
da Silva Cabral (secretário-geral-adjun-
to) e Tainá de Freitas (tesoureira). A 

transmissão de cargo do ex-presidente 
Odon Bezerra para Paulo Maia aconte-
ceu no dia primeiro deste mês no gabi-
nete da presidência da OAB-PB. 

Após transmissão de cargo, Maia 
destacou a alegria de passar a coman-
dar a instituição e afirmou que sua ges-
tão terá como foco principal fortalecer 
a advocacia e defender os interesses da 
sociedade paraibana. “Nossos principais 
desafios serão fortalecer a atuação pro-
fissional e atuar em prol da sociedade, 
em temas preocupantes como seguran-
ça, seca e impeachment. Temos que lu-
tar para fazer com que a vida da nossa 
sociedade seja melhor”, afirmou. 

O secretário-geral da OAB-PB, As-
sis Almeida, destaca que não é preciso 
apresentação de convite ou senhas para 
advogados entrarem ma solenidade.

OAB-PB dá posse a novos 
diretores em sessão solene

CIDADE VIVA
Ouvidor do 
TJPB pretende 
concluir visitas 
a comarcas 

O ano de 2016 será 
o último de gestão do de-
sembargador Frederico 
Coutinho como ouvidor do 
Poder Judiciário Estadual. 
Para este ano ele tem como 
meta intensificar as ações 
do projeto Ouvidoria em 
sua Comarca, para concluir 
a visita a todas as comarcas 
do Estado.

Conforme informou o 
desembargador, o projeto 
está caminhando dentro das 
expectativas. “Já estivemos 
em boa parte das unidades 
judiciais do Estado, e va-
mos intensificar o trabalho 
para que todas as comarcas 
sejam visitadas, essa é nos-
sa meta, dar continuidade 
ao projeto que vem dando 
muito certo”, assegurou.
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Os inimputáveis
Desde os idos tempos da crise do “mensalão”, e agora no 

“petrolão”, duas narrativas antagônicas disputam espaço na 
opinião púbica brasileira, cada uma das quais visando preva-
lecer, na cabeça de Bart Simpson, como a versão totalizante de 
justaposição dos fatos.

A primeira versão, predominante, que começou a ser 
difundida na cobertura por jornalistas ligados ao PSDB, e 
pode-se dizer, até hoje, majoritária, afirma que ambos os casos 
de corrupção (o mensalão e o petrolão) significaram um salto 
de qualidade. Antes, a corrupção era individual e não tinha 
um comando centralizado no vértice do aparelho de Estado. 
Nesses dois casos, ele localiza-se no próprio centro do poder e 
pretende beneficiar o projeto autoritário de hegemonia de um 
determinado partido - o PT. A segunda, minoritária, e esboçada 
por vários intelectuais de esquerda e do próprio PT, alega que a 
corrupção envolve não apenas um partido, mas todo o sistema 
político, enlaçando num só torvelinho governo e oposição.

Mudo de parágrafo, mas continuo raciocinando em 
termos de dois. Para mim, são dois os motivos de não se poder 
absolver a priori os governos do PT, nestes 13 anos de hege-
monia lulista no bloco de poder. A longevidade no comando da 
máquina administrativa impõe responsabilidades intransferí-
veis a este partido, por culpa ou omissão, que não podem ser 
terceirizadas. Depois, durante anos o PT pregou e ascendeu 
sob a bandeira da ética na política, propôs-se, desde os tempos 
da primeira campanha presidencial de Lula, nos trezes pontos 
da Frente Brasil Popular (1989), a “desprivatizar o Estado”.

No entanto, sejamos claros: a vontade da oposição, nem 
de longe, passa pela “desprivatização o Estado”. Pretende-se 
banir o PT - para tanto, torna-se necessário criar uma falsa 
imagem do antagonista – e, no mesmo movimento, manter o 
sistema político viciado, inclusive no que tange à continuida-
de dos esquemas corrupção. Todo mundo político sabe que, 
no congresso nacional, um dos argumentos de bastidores de 
líderes do PSDB de impedimento de Dilma reside precisamen-
te na necessidade de o novo governo impor limites á atuação 
da Lava Jato. Para tanto, torna-se necessário criar uma falsa 
imagem do antagonista.

De maneira oportunista, o PT é vendido como um corpo 
estranho à democracia brasileira. Em final de dezembro 
passado, assisti na televisão um cientista político falando alto 
e bom som que o PT cultua programaticamente a ditadura do 
proletariado. Falso como uma nota de dois reais. Nem pela ori-
gem, nem pelas experiências concretas de direção do governo 
Federal, estados e municípios. Poderia passar por ignorância 
se não soubesse que o entrevistado - Sr. Augusto de Franco - foi 
secretário-geral do partido em 1990. Melhor seria classificar o 
PT como um partido que transita, a seu modo, ritmo e dilemas, 
pelas experiências da social-democracia europeia e do nacio-
nalismo de esquerda latino-americano.

Passo à questão do “bolivarianismo”. Seria preciso 
delirar pensar que Lula é Chávez, Dilma é Maduro e os movi-
mentos sociais brasileiros são iguais às brigadas bolivarianas. 
Na verdade, o chavismo foi resultado de uma ruptura, um 
momento instituinte, tanto que lá foi fundada numa nova 
república, eleita e votada uma nova constituição, enquanto, 
entre nós, tanto Lula como Dilma juraram fidelidade à Cons-
tituição de 1988, mantendo o respeito a seus preceitos. FHC, 
por exemplo, alterou um artigo fundamental da Constituição 
- há boatos de que houve compra de votos -, introduzindo a 
novidade da reeleição; Lula, no auge da liderança, rejeitou 
os incentivos de uma confraria de amigos de perseguir um 
terceiro mandato seguido.

Partidos nascidos na dinâmica do capitalismo e da socie-
dade civil de São Paulo, talvez haja mais afinidade remota entre 
PT e PSDB, no passado, que entre petismo e bolivarianismo. 
Em épocas diferentes, FHC, Lula e Dilma pilotaram as trocas do 
presidencialismo de coalizão brasileiro. Por isso, são risíveis as 
críticas ao PT de que ele “aparelhou” o Estado distribuindo car-
gos aos companheiros. O PSDB usou da mesma prática, dela foi 
acusado. A quem duvida indico a leitura dos maçantes “Diários 
da Presidência” de FHC e suas racionalizações do apetite de 
correligionários e aliados na estrutura das estatais.

O clima da luta política se radicalizou muito no Brasil de 
junho de 2013 para cá. Um ambiente de ódio irracional vem 
sendo cultivado. Fui testemunha de uma impagável cena de 
catarse do recalque, assistindo a uma sessão de “Chico, um 
artista brasileiro”, de uma senhora entrar no cinema gritando 
- “o Chico é petista!; o Chico é comunista! O PT é partido de 
ladrão!”. Saberia a ilustre senhora que em 2005, no auge da cri-
se do mensalão, por um momento, Lula pensou em renunciar 
e apoiar a candidatura do governador de Minas gerais… Aécio 
Neves… num governo de “união nacional”?; que, em 1989, as 
lideranças mais importantes do PSDB declararam o voto em 
Lula no segundo turno? De parte a parte, poderia enfileirar 
inúmeros outros exemplos de “cordialidade”.

Fica fácil, no clima de Fla-Flu odiento instaurado imputar 
toda a corrupção ao PT, esquecendo da própria casa. Noticiou-
se terça-feira (12/01) que no governo do ex-presidente FHC 
negociou na Argentina a compra de uma petroleira que rendeu 
uma propina de 100 milhões de dólares (1 bi atualizados). 
Caso fossem apuradas verdadeiras, essas denúncias contra os 
tucanos derruem a narrativa de atribuir exclusivamente a cor-
rupção ao PT  e o pseudo projeto de poder totalitário, alheio às 
instituições democráticas. Mas logo a notícia sumiu da mídia. 
Passou rápido feito um post de facebook, como se o objetivo 
estratégico fosse tornar FCH um cidadão inimputável.

Mercadante anuncia 11,36% de 
reajuste no piso dos professores

Contrariando o apelo 
de governadores e prefei-
tos, o ministro da Educa-
ção, Aloizio Mercadante, 
anunciou nessa quinta-fei-
ra, 14, o reajuste do piso 
salarial dos professores de 
escolas públicas. Segundo 
Mercadante, a categoria 
receberá um aumento de 
11,36% e o piso passará 
de R$ 1.917,78 para R$ 
2.135,64.

Durante o anúncio, na 
sede do Ministério da Edu-
cação (MEC), ele afirmou 
que entende que a situação 
fiscal de muitos governos 
de estados e prefeituras 
muito delicada por conta 
da crise, mas que a lei es-
tabelece o cálculo para a 
elevação e determina que 
o novo piso seja divulgado 
em janeiro.

“Nós recebemos carta 
dos governadores e de pre-
feitos propondo um adia-
mento da divulgação do 
piso. Mas não há como soli-
citar ao MEC o desrespeito 
à lei. Na vida pública, a gen-
te só pode fazer o que a lei 
autoriza”, disse o ministro. 
Nesta semana, Estados e 

Isadora Peron
Da Agência Estado

FOTO: Wilson Dias/Agência Brasil

Ministro da Educação 
contrariou pedido de 
governadores e prefeitos

municípios apresentaram ao 
governo Federal uma pro-
posta para que o acréscimo 
do piso fosse adiado para 
agosto e que o índice fosse 
menor do que os 11,36% 
delimitados pela legislação. 
Diante das dificuldades fis-
cais, porém, Mercadante 
pediu que os sindicatos de 
docentes estejam abertos 
ao diálogo e tentem chegar 
a um acordo, respeitando a 
limitação orçamentária de 
cada ente federativo. O mi-
nistro da Educação afirmou 
ainda que há diversas suges-
tões para mudar o cálculo de 

alta do piso e que a adminis-
tração federal está disposta 
a discuti-las.

Mercadante, no entan-
to, disse que, como a infla-
ção de 2015 foi elevada, a 
ampliação do piso em 2016, 
mesmo se levasse em con-
ta outros parâmetros, teria 
sido grande. “O crescimen-
to real do piso este ano é 
bastante modesto, de ape-
nas 0,69%”, ressaltou. Para 
minimizar o impacto, o mi-
nistro disse também que o 
MEC pode aceitar uma nova 
proposição para repartir a 
verba complementar entre 

administrações municipais 
e governos estaduais.

No anúncio, Merca-
dante declarou que uma 
das metas do Plano Nacio-
nal de Educação (PNE) é 
melhorar a remuneração 
dos professores, que hoje 
recebem 57% a menos do 
que outros profissionais 
com a mesma qualificação. 
“Nós herdamos salários 
muito baixos para os pro-
fessores do Brasil. Mas, 
entre 2009 e 2015, o piso 
salarial de professor teve 
aumento real de 46,05%”, 
afirmou o ministro.

Aloizio Mercadante disse que entende a crise, mas reajuste dos professores obedece à lei

Dilma sanciona 
Plano Plurianual 
de 2016 a 2019 
com vetos
Ana Cristina Campos 
Da Agência Brasil

A presidente Dilma Rous-
seff sancionou, com vetos, o 
Plano Plurianual da União 
(PPA) para o período de 2016 
a 2019. O plano é um instru-
mento de planejamento go-
vernamental que define di-
retrizes, objetivos e metas da 
administração pública federal 
para viabilizar a implemen-
tação e a gestão das políticas 
públicas. O PPA foi publicado 
na edição de ontem do Diário 
Oficial da União.

Entre as prioridades do 
governo Federal estão o Plano 
Nacional de Educação (PNE), 
o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) e o Plano 
Brasil sem Miséria. O texto san-
cionado diz que, em 90 dias, o 
governo informará ao Congres-
so Nacional o montante de re-
cursos a ser destinado, no qua-
driênio 2016-2019, ao PAC e ao 
Programa de Investimentos em 
Logística.

Dilma vetou a iniciativa 
que previa a garantia de fonte 
de compensação para propo-
sições em tramitação no Con-
gresso Nacional. “Tendo em 
vista o número de projetos que 
tramitam no Congresso Nacio-
nal e seu potencial de ampla 
geração de despesas adicio-
nais, a iniciativa seria incompa-
tível com os recursos orçamen-
tários previstos para o período 
do plano”, diz o veto.

A presidente justificou os 
vetos em mensagem enviada 
ao Senado. O Congresso Nacio-
nal vai analisar os vetos. 

Ana Cristina Campos 
Da Agência Brasil

A Lei da Repatriação, que regu-
lariza os recursos enviados por brasi-
leiros ao exterior sem o conhecimen-
to da Receita Federal, foi sancionada 
pela presidente Dilma Rousseff nessa 
quarta-feira, 13, com 12 vetos. Entre 
eles, Dilma vetou o trecho que possibi-
litava o parcelamento do pagamento 
do imposto e da multa para a Receita 
Federal. A Lei 13.254 foi publicada na 
edição de ontem do Diário Oficial da 
União. Outro dispositivo vetado é o 
que permitia a regularização de obje-
tos enviados de forma lícita, mas não 
declarada, como joias, metais precio-
sos e obras de arte.

Dilma também vetou o item que 
permitia a repatriação de recursos em 
nome de terceiros ou laranjas, fazen-
do com que o dinheiro esteja em nome 
da pessoa realmente beneficiada para 
que possa voltar ao Brasil. Segundo a 
justificativa, essa situação geraria in-
segurança jurídica ao beneficiar indis-
criminadamente terceiros, destoando 
dos objetivos da medida.

Razões
A justificativa para o veto que im-

possibilita o parcelamento do valor é 
que o pagamento parcelado “contra-
riaria um dos objetivos da proposta de 
buscar medidas que resultem em ga-
nho de eficiência e impliquem aumen-
to de arrecadação”.

Uma das razões para o veto à re-
patriação de bens como joias e obras 
de arte foi que os dispositivos inclui-
riam a possibilidade de regularização 
de bens originariamente excluídos de 
forma expressa do escopo do projeto 
de lei do Executivo. “A exclusão justi-

fica-se em decorrência da dificuldade 
de precificação dos bens e de verifi-
cação da veracidade dos respectivos 
títulos de propriedade, o que poderia 
ensejar a utilização indevida do regi-
me”, diz o texto.

Votos necessários
A presidente justificou os vetos 

em mensagem enviada ao Senado. O 
Congresso Nacional vai analisar os ve-
tos. Para que um veto seja derrubado, 
são necessários os votos de, no míni-
mo, 257 deputados e de 41 senadores. 
Aprovada pela Câmara dos Deputados 
em novembro e pelo Senado em de-
zembro, a Lei da Repatriação é uma 
das medidas do governo para tentar 
reequilibrar as contas públicas neste 
ano e financiar a reforma do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS). A nova legislação regula-
riza, mediante pagamento de imposto 
e de multa reduzida, recursos manti-
dos por brasileiros no exterior sem 
declaração à Receita Federal. Durante 
as discussões no Congresso, o Senado 
estimou que a nova lei pode resultar 
na arrecadação entre R$ 100 bilhões e 
R$ 150 bilhões nos próximos anos. A 
quantia efetiva, no entanto, pode ser 
maior, já que os senadores fizeram os 
cálculos com o dólar em R$ 2,66 – cota-
ção em vigor no fim de 2014.

Vetado parcelamento de multa 
na repatriação de recursos

TOTAL DE DOZE VETOS

Outro dispositivo vetado
é o que permitia a
regularização de objetos 
enviados de forma lícita, 
mas não declarada
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Vazamento tóxico atinge terminal 
de cargas no Porto de Santos em SP
Bairro do Guarujá foi
tomado por uma nuvem 
gigante de fumaça

São Paulo, 14 (AE) - 
Um grande incêndio atin-
giu nessa quinta, 14, o pá-
tio de cargas da empresa 
Localfrio, na Margem Es-
querda do Porto de Santos, 
no Guarujá, em São Paulo. 
O Corpo de Bombeiros e 
a Defesa Civil do Estado 
confirmaram que houve 
vazamento de amônia e  
houve riscos às pessoas no 
entorno.

Segundo o Corpo de 
Bombeiros, quatro pes-
soas foram socorridas 
com intoxicação pela pró-
pria empresa. Moradores 
de Vicente de Carvalho 
relataram que o bairro foi 
tomado pela fumaça. 

 A nuvem de fumaça  
atingiu a cidade de Santos, 
onde uma criança foi in-
ternada com dificuldades 
para respirar. No bairro da 
Ponta da Praia, em Santos, 
moradores reclamam do 
cheiro forte da fumaça.

A Santos Brasil infor-
ma que paralisou tempo-
rariamente as operações 
no Tecon Santos e no Ter-
minal de Veículos (TEV) 
em função do vazamento 
de produto químico e do 
incêndio ocorridos na tar-
de de ontem, no terminal 
da Localfrio, localizado na 
margem esquerda do Por-
to de Santos, no município 
do Guarujá.

 O terminal de contêi-
neres da Santos Brasil fica 

Por Luiz Ventura  
e Victor Aguiar
Agência Estado

Foto: Guilherme Dionizio/Estadão Conteúdo

Lewandowski 
nega liberdade 
a executivos da 
Gutierrez
Gustavo Aguiar
Da Agência Estado

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
ministro Ricardo Lewando-
wski, negou o pedido de li-
berdade dos executivos da 
Andrade Gutierrez Otávio 
Marques de Azevedo e El-
ton Negrão. Ambos estão 
presos no Paraná por en-
volvimento com o esquema 
de corrupção investigado 
na Operação Lava Jato.

O ministro levou em 
consideração o parecer da 
Procuradoria-Geral da Re-
pública que salienta haver 
possibilidade de os dois 
voltarem a cometer cri-
mes, “colocando em risco 
a ordem pública”. O pedido, 
encaminhado ao plantão 
do Supremo, questionava 
o pedido mantido pelo Su-
perior Tribunal de Justiça 
(STJ). 

A decisão é assinada 
por Lewandowski por-
que cabe a ele, durante o 
recesso do Judiciário, de-
cidir sobre questões ur-
gentes. Teori Zavascki, mi-
nistro relator da Lava Jato 
na Corte, volta de férias 
em fevereiro.

Da Agência Estado

O ex-assessor da Casa Civil Charles 
Capella de Abreu, apontado em dela-
ção premiada como responsável pelo 
recebimento de R$ 2 milhões em propi-
na para a campanha de Dilma Rousseff 
(PT), em 2010, negou nessa quinta-fei-
ra, 14, à Polícia Federal, participação 
no suposto episódio e afastou ter vín-
culo direto com o ex-ministro Antonio 
Palocci durante a campanha presiden-
cial.

“O convívio com Palocci era super-
ficial, era de encontrar, oi e tchau, no 
comitê. Não tinha (relação direta). E a 
arrecadação não era ele, isso era com-
petência do tesoureiro, que era o José 
Di Filippi”, afirmou a criminalista Dan-
yelle Galvão, defensora de Charles.

“A gente mostrou que ele não 
foi assessor do Palocci na época dos 
fatos. Não era, ele não tinha relação 
com o Palocci”, explicou a advogada. 
“Ele tinha sido assessor da Marta (Su-
plicy), ex-PT. O (José) Dutra, presiden-
te do PT em 2010 (morto em 2015) 
convida o Charles para ir trabalhar na 
campanha, isso em março para abril. 

Ele vai para a campanha, é exone-
rado no ministério, faz a campanha, 
vai para o governo de transição e no 
final disso ele é convidado pelo Pa-
locci para virar assessor. Ou seja, ele 

só virou assessor do Palocci em 1º de 
janeiro de 2011, primeiro governo da 
presidente Dilma.” Três delatores da 
Lava Jato - Paulo Roberto Costa, o ex-
diretor da Petrobras ligado ao PP, Al-
berto Youssef, o doleiro que operava 
propinas, e Fernando Baiano, lobista 
e operador de propinas do PMDB - 
disseram ter existido pagamento de 
propina do esquema montado na Pe-
trobras para a campanha de Dilma, 
em 2010, a pedido de Palocci - todos 
com versões divergentes em alguns 
pontos.

Fernando Baiano, o delator mais 
recente, diz ter participado de uma 
reunião em meados de 2010, em um 
comitê da campanha de Dilma, com 
Palocci e Paulo Roberto Costa. Nesse 
encontro, teria sido pedido valor para 
a disputa presidencial e indicado o 
nome de Charles como assessor que 
cuidaria do recebimento de R$ 2 mi-
lhões.

Em uma hora de depoimento, o 
ex-assessor negou ter existido essa 
reunião em Brasília. “Ficou claro no 
depoimento que o Charles não co-
nhece essas pessoas (Costa, Youssef 
e Baiano). A primeira vez que ele viu 
essas pessoas foi hoje. Ele nega reu-
nião, encontro em hotel, qualquer 
recebimento, seja esse, seja outro de 
dinheiro para partido político ou can-
didato”, disse a criminalista.

Ex-assessor nega relação com 
Palocci e recebimeno de dinheiro

R$ 2 MILHÕES PARA A CAMPANHA DE DILMA

Karine Melo 
Da Agência Brasil

O governo francês aceitou o 
pedido da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) do HSBC, 
do Senado, e decidiu que vai 
compartilhar os dados de cor-
rentistas brasileiros do banco 
na Suíça, vazados no escândalo 
conhecido como SwissLeaks. O 
material já está com a Receita 
Federal e a Procuradoria-Geral 
da República. “Ao contrário do 
que diziam, a CPI está renascen-
do das cinzas. A partir das infor-
mações oficiais, a investigação 
pode avançar com segurança”, 
afirmou o relator da comissão 
Ricardo Ferraço (PMDB-ES).

Em julho de 2015, as au-
toridades francesas negaram 
o acesso da CPI aos dados sob 
o argumento de que a comis-
são não teria poder criminal, 
prerrogativa do acordo de coo-
peração com o Brasil para o 
compartilhamento de dados. 
Sem sucesso nos requerimen-
tos para obter os dados, no 
mês passado os senadores, que 
compõe a grupo, decidiram an-
tecipar o fim  dos trabalhos. Fer-
raço, no entanto, por discordar 
da medida, não havia apresen-
tado ainda o relatório final dos 
trabalhos, cuja votação oficiali-

zaria o fim dos trabalhos da CPI.
Para o senador Randolfe 

Rodrigues (Rede-AP), autor 
do requerimento de criação 
da comissão, os dados darão 
uma sobrevida aos trabalhos 
do grupo, que têm até o dia 30 
abril para serem concluídos. 
“Foi uma CPI péssima, onde a 
maioria de seus membros só 
se dedicou a obstruir as inves-
tigações. Ocorre que a princi-
pal argumentação que se fazia 
para que as investigações não 
avançassem era que a CPI não 
tinha dados oficiais da França. 
Agora não tem mais desculpa 
para não convocarmos e avan-
çarmos nessas investigações”, 
disse. “Isso era o que estávamos 
perseguindo desde o início da 
CPI para dar prosseguimento às 
investigações. Agora, com essa 
legalização da lista, temos como 
aprofundar e avançar na análise 
dos dados e nas quebras de si-
gilos necessárias”, disse o pre-
sidente da CPI, senador Paulo 
Rocha (PT-PA).

A CPI do HSBC foi insta-
lada em 24 de março de 2015, 
depois que arquivos vazados 
da filial suíça do banco mostra-
ram a movimentação de mais 
de US$ 100 bilhões. Parte des-
se valor, US$ 7 bilhões, foi dis-
tribuída em 5.549 contas aber-
tas por clientes brasileiros.

CPI terá acesso a lista
de brasileiros do HSBC

CoRRENtIStAS NA SuíçA

Terminal de cargas do Porto de Santos, no Guarujá, ontem, durante um incêndio no pátio da empresa de cargas Localfrio, que logo foi tomado pela fumaça em toda a área

ao lado do terminal da Lo-
calfrio. Em nota, a Santos 
Brasil afirma que evacuou 
suas instalações no Porto 
de Santos como medida de 
precaução e que os funcio-
nários da empresa foram 
dispensados. A companhia 
ainda informa que as ope-
rações serão retomadas 

assim que houver a libera-
ção por parte das autori-
dades competentes.

Em comunicado envia-
do à imprensa, a Compa-
nhia Docas do Estado de 
São Paulo (Codesp) afirma 
que as manobras de entra-
da e saída de navios para o 
terminal de contêineres da 

Santos Brasil foram sus-
pensas preventivamente 
pela Capitania dos Portos 
até que a situação se nor-
malize. A Codesp ainda es-
clarece que os demais ter-
minais do Porto de Santos 
operam normalmente.

Segundo a assessoria 
de imprensa da Localfrio, 

o incêndio iniciou-se a 
partir de uma reação quí-
mica entre a água da chuva 
e um produto denominado 
ácido dicloroisocianúrico, 
que entrou em combustão. 
As chamas se propagaram 
e atingiram contêineres 
próximos.

O terminal da Local-

frio opera com cargas fri-
goríficas, sem interface 
marítima. Segundo a Co-
desp, as instalações da em-
presa não abrangem a área 
de cais, e as cargas opera-
das com navios ocorrem 
principalmente por meio 
do terminal de contêineres 
da Santos Brasil. 
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A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) anun-
ciou hoje oficialmente o 
fim da epidemia de Ebola 
na África Ocidental, após 
ter encerrado o período de 
transmissão da doença na 
Libéria.

“Hoje, a OMS declara o 
fim da epidemia de Ebola 
na Libéria e afirma que to-
das as cadeias de transmis-
são conhecidas na África 
Ocidental foram travadas”, 
indicou a instituição, com 
sede em Genebra, na Suíça. 
Iniciada em dezembro de 
2013 na Guiné-Conacri, a 
epidemia se propagou de-
pois aos vizinhos Libéria e 
Serra Leoa, três países que 
concentraram 99% dos ca-
sos, tendo atingido, ainda, 
a Nigéria e Mali.

Vítimas
Em dois anos, o vírus 

da doença, identificado 
pela primeira vez há qua-
tro décadas, chegou, im-
portado, à Espanha e aos 
Estados Unidos, tendo afe-
tado 28.637 pessoas, sen-
do que  11.315 delas mor-
reram.

O balanço, que a OMS 
admite estar ainda suba-
valiado, é superior a to-
das as epidemias de Ebola 
acumuladas desde a iden-

Guiné-Conacri, Libéria e 
Serra Leoa concentraram 
99% dos casos registrados

OMS anuncia fim da epidemia 
do Ebola na África Ocidental
Da Agência Lusa

FoTo: Department for International Development-UK

tificação do vírus na Áfri-
ca Central, em 1976. Após 
Serra Leoa, em 7 de no-
vembro de 2015, e a Guiné-
-Conacri, a 29 de dezembro 
do mesmo ano, a Libéria 
chegou hoje ao 42º dia - 
duas vezes mais do que o 

período máximo de incu-
bação -, depois de um se-
gundo teste negativo no úl-
timo paciente. No entanto, 
o risco persiste porque o 
vírus permanece em certos 
líquidos corporais de so-
breviventes, principalmen-

te no esperma, onde pode 
subsistir até nove meses.

Na quarta-feira, o se-
cretário-geral das Nações 
Unidas, Ban Ki-Moon, ad-
mitiu a possibilidade de 
o vírus poder reaparecer 
“nos próximos anos”, mes-

mo que a sua amplitude e 
frequência devam “dimi-
nuir” com o tempo. “Deve-
mos permanecer mobili-
zados”, alertou hoje Peter 
Graaff, diretor da OMS para 
a epidemia do Ebola.

“Esta doença não nos 

pode destruir como até 
agora. Nós, médicos, tam-
bém fomos afetados (mor-
reram 192 dos 378 conta-
minados)”, disse Francis 
Karteh, responsável da Cé-
lula Nacional de Crise anti-
-Ebola liberiano.

Acampamento mantido pela Organização das Naçoes Unidas entre a Libéria e a Costa do Marfim, local do abrigo de centenas de pessoas dos dois países 

da Agência Lusa

A população de Taiwan deverá 
eleger no sábado (16), após anos de 
aproximação de Pequim, um presi-
dente menos favorável à China, em 
um pleito que simboliza a luta pela 
identidade e soberania da ilha em re-
lação ao gigante asiático.

O principal partido da oposição, 
o Partido Democrático Progressista 
(PDP), e a dirigente, Tsai Ing-Wen, de 
59 anos, vão ser os principais benefi-
ciários da insatisfação popular e Tsai 
poderá tornar-se a primeira mulher 
a ocupar a Presidência de Taiwan, de 
acordo com as últimas sondagens.

As últimas sondagens atribuem 
a Tsai 40% dos votos ou o dobro do 
que pode obter o candidato do KMT, 
Eric Chu, de 54 anos, presidente da 
Nova Taipé.

Está também na corrida presi-
dencial o conservador James Soong, 
de 72 anos, saído das fileiras do KMT 
e presidente de um movimento fa-
vorável a Pequim, o Partido Povo Pri-
meiro.

Uma vitória de Tsai dará ao PDP a 
segunda presidência, depois dos dois 
mandatos de Chen Shui-Bian (2000-
2008).

O PDP espera aproveitar a insa-
tisfação dos eleitores para conquis-
tar também e, pela primeira vez, a 
maioria dos 113 lugares do Parlamen-
to, nas legislativas que ocorrerão no 
mesmo dia.

Se vencer, Tsai sucederá Ma 
Ying-Jeou, membro do Kuomintang 
(KMT) e líder de uma política inédi-
ta de oito anos de aprofundamento 
dos laços com Pequim, que resultou, 
em novembro, numa histórica cúpu-
la bilateral entre Ma e o presidente 
chinês, Xi Jinping, 66 anos depois da 
violenta separação entre os dois lados 
do estreito.

A ilha é independente desde 
1949, data em que os nacionalistas 
do KMT se refugiaram depois de te-
rem sido derrotados pelos comunis-
tas, que fundaram, no continente, a 
República Popular da China.

Pequim considera Taiwan parte 
da China, que deverá ser reunificada, 
se necessário pela força.

O diálogo iniciado pelo KMT per-
mitiu a assinatura de acordos comer-
ciais e um aumento do turismo na 
ilha, mas muitos habitantes receiam 
que, ao tornar o país economica-
mente dependente de Pequim, a ilha 
perca identidade e soberania, além 
de considerarem que essa política só 
beneficia as grandes empresas.

“Tenho medo de um governo 
entusiasta das relações com a China 
sem uma avaliação cuidadosa dos 
riscos”, disse Lee Yi-Chung, um em-
presário de Taiwan. “Não quero que 
Taiwan seja dirigido pela China”.

A oposição acusou o presidente 
de ter vendido a ilha, em segredo, 
à China. Em 2014, o Parlamento foi 
ocupado por manifestantes em pro-
testo contra um acordo comercial 

que alegaram ter sido negociado em 
segredo.

Para Lee Shiao-Feng, professor 
na Universidade Nacional de Educa-
ção de Taipé, a população receia que 
a ilha seja um dia “engolida” por 
Pequim. “Eles querem dizer ‘não’ à 
China. Os estudos mostram que cada 
vez mais pessoas, mesmo os conti-
nentais de segunda ou terceira gera-
ção, consideram-se de Taiwan e não 
chineses.”

Tsai afirmou que a ilha deve se 
posicionar contrariamente à depen-
dência econômica de Pequim e pro-
meteu que ouvirá a opinião pública 
sobre as relações bilaterais.

Sinal de pragmatismo, a can-
didata teve o cuidado de sublinhar 
que o status quo será mantido, mo-
derando consideravelmente o dis-
curso tradicionalmente independen-
tista do PDP.

O objetivo é tranquilizar não 
só Pequim, mas também os Estados 
Unidos, principal aliado de Taipé, 
que querem manter a estabilidade 
na região. Por outro lado, a grande 
maioria dos eleitores também quer 
a paz.

Pequim já advertiu que não ne-
gociará com um dirigente que não 
reconheça o princípio de que Taiwan 
faz parte “de uma única China”.

Esse consenso tático, concluído 
em 1992 entre os dois lados, deter-
mina a existência de “uma única Chi-
na”, deixando a cada parte a inter-
pretação deste princípio.

Taiwan faz eleição presidencial 
no sábado para defender soberania

idenTidAde dA iLhA

da Agência Sputnik

Militantes do grupo ter-
rorista Estado Islâmico se res-
ponsabilizaram pela série de 
atentados na capital da Indo-
nésia, Jacarta, nesta quinta-fei-
ra (14). “Os alvos dos ataques 
foram cidadãos estrangeiros e 
representantes dos órgãos po-
liciais”, cita a agência Reuters 
as declarações dos militantes.

Antes, o chefe da polícia 
de Jacarta responsabilizou os 
militantes do Estado Islâmi-
co pelos atentados. Também 
afirmou que o responsável 

pelos ataques é um militante 
de origem indonésia chamado 
Bahrun Naim, que provavel-
mente já está na Síria.

Segundo a polícia indo-
nésia, a série de explosões no 
centro de Jacarta foi organi-
zada pelo grupo de 10 a 15 
militantes inclusive alguns 
homens-bomba. De acordo 
com testemunhas, depois de a 
explosão ocorreu um tiroteio, 
em que pelo menos um policial 
foi morto. No total, segundo os 
dados das forças de segurança, 
o ataque deixou sete mortos. 
Mais sete ficaram feridos, in-
formou o jornal Jakarta Globe.

da Agência estado

O primeiro-ministro isra-
elense, Benjamin Netanyahu, 
disse que irá manter a indi-
cação de Dani Dayan para a 
embaixada de Israel no Brasil 
apesar da objeção brasileira.

Dayan nasceu em Bue-
nos Aires e foi presidente do 
Conselho Yesha (de assenta-
mentos judaicos na Cisjordâ-
nia) entre 2007 e 2013. Sua 
indicação foi feita em agosto, 

mas o governo brasileiro evi-
tou dar uma resposta, o que é 
visto como uma oposição ve-
lada ao seu nome. 

“Ele é um ótimo candi-
dato. É o meu candidato”, dis-
se Netanyahu ao sair de um 
evento nesta quinta-feira.

A comunidade interna-
cional considera ilegais ou 
ilegítimos os assentamentos 
construídos pelos israelenses 
em áreas reivindicadas pelos 
israelenses. Fonte: Dow Jones 
Newswires.

Estado Islâmico se diz 
responsável por ataques

Netanyahu mantém a 
indicação do embaixador

ATenTAdoS nA indonéSiA

dipLoMAciA brASiL iSrAeL



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 15 de janeiro de 2016

LUANA PINHEIRO

Musa do judô no MMA
Paraibana se inspira em 
Ronda Rousey e quer se 
especializar na disputa

Página 24

Belo define equipe para 
amistoso contra o 
Náutico amanhã

A paraibana Luana Pi-
nheiro, de 23 anos, deixa 
o judô para se dedicar ao 
MMA, uma nova modalida-
de, que tem como inspira-
ção a ex-galo do UFC, Ronda 
Rousey, que foi medalha de 
bronze em Pequim/2008. 
Sem ter mais chances de 
conseguir uma vaga nas 
Olimpíadas do Rio/2016, 
a ex-judoca foca as aten-
ções para os Jogos de Tó-
quio/2020. Em outubro do 
ano passado, Luana, chegou 
a conquistar pela primeira 
vez na carreira o título de 
campeã brasileira sênior, re-
presentando o Minas Tênis 
Clube (categoria até 48kg).

“Uma disputa que me 
preparei muito o ano inteiro, 
onde a vontade e determi-
nação foram fundamentais 
para conseguir a meta. Foi 
um título inesquecível que 
guardarei com muito carinho 
na minha trajetória”, enfati-
zou. Sobre a ideia de seguir 
a carreira no MMA a parai-
bana frisou que é um sonho 
chegar a disputa em Tóquio 
e que vai intensificar os trei-
namentos para obter sucesso 
em outro esporte. Segundo 
ela, o objetivo é chegar ao 
UFC, mas sabe que a cami-
nhada é longa e árdua.

“Vamos por etapas para 
não atrapalhar os planos. 
Quem sabe se no futuro 
consigo o objetivo”, avaliou. 
Além da trajetória no judô, 
Luana Pinheiro também é 
conhecida pela beleza. Ela é 
considerada a musa da mo-
dalidade, tanto que conquis-
tou vários seguidores nas 
redes sociais. “Sempre me 
cuidei em todos os aspectos 
e gosto de tirar fotos. Acho 
engraçado o rótulo de musa 
e curto demais aqueles que 
me elogiam. Temos garotas 
bonitas e vaidosas no judô 
brasileiro”, enfatizou.

Benfica anuncia mudanças para temporada
Ano novo, vida nova 

para o Benfica Futsal, que 
anunciou mudanças nas 
equipes para a temporada. 
Com o início dos treinos 
marcado para o próximo 
dia 23, no Colégio Master 
Bessa, a tradicional equipe 
paraibana “ajusta as peças” 
para as disputas da Taça 
Campina, Copa Paraíba, Na-
tal Open, Taça Cidade João 
Pessoa, Estadual e Copa 
Brasil. O técnico Marqui-
nhos Larena, que no ano 
passado comandou a equi-
pe Sub-14, estará assumin-
do as categorias Sub-7, Sub-
8, Sub-9 e Sub-10.

Quem chega é o técni-
co Giovani Montinni, que 
estava na Associação Cam-
pinense de Futsal (ACF) e 
comandará as categorias 
Sub-11, Sub-12, Sub-13, 
Sub-14 e Sub-15. Para Mar-
quinhos será um novo desa-
fio na carreira profissional, 
prometendo colocar uma  

FUTEBOL DE SALÃO

A Federação Paraibana 
de Futebol decide até a próxi-
ma semana a “novela” envol-
vendo a final do Campeonato 
Paraibano de Futebol Femini-
no, temporada 2015.

Deve tomar uma posição 
em relação a decisão entre 
Botafogo x Kashima, as duas 
melhores equipes coloca-
das na fase de classificação. 
O Santa Cruz de Santa Rita, 
que ficou na terceira posição, 
pleiteia a vaga do Kashima no 
“tapetão”.

Acusa o time pessoense 
de ter atuado em alguns jo-
gos com atletas irregulares. A 
mesma acusação é feita pelo 
Kashima contra a equipe de 
Santa Rita.

As acusações, porém, es-
tão em âmbito da FPF, haja 
vista que o Tribunal de Jus-
tiça Desportiva de Futebol 
da Paraíba emitiu declaração 
afirmando não existir pro-

cessos naquela Corte e que 
o tribunal é mero julgador e 
não prestador de assessoria 
jurídica.

Por outro lado, o advo-
gado Marcos Antônio Souto 
Maior, que integra a assesso-
ria jurídica da FPF já emitiu 
parecer sobre o que deve ser 
feito, porém, a decisão com-
pete ao presidente da fede-
ração, Amadeu Rodrigues 
Júnior, dar o veredito, o que 
ocorrerá somente na próxi-
ma semana.

Enquanto isso, as equipes 
do Botafogo e Kashima, que 
ficaram, respectivamente, na 
primeira e segunda colocação, 
aguarda de forma ansiosa a 
posição oficial da Federação 
Paraibana de Futebol.

O Campeonato Paraiba-
no de Futebol Feminino 2015 
teve a participação das equi-
pes do Botafogo, Kashima, 
Santos e Santa Cruz.

FPF decide na próxima 
semana final feminina

PARAIBANO 2015

O recém-chegado treinador Giovani Montinni conversa com a equipe master de futsal do Benfica

Federação define 
transmissão de jogo

Treze e Campinense 
enaltecem Shaolin

O Campeonato Paraibano de Futebol 
da Primeira Divisão começa no próximo dia 30, 
no entanto, a Federação Paraibano de Futebol 
está viabilizando a possibilidade das partidas 
serem transmitidas ao vivo por redes de 
televisão do País. Por enquanto, os direitos 
estão garantidos a Esporte Interativo, porém, 
recentemente, houve o interesse da TV Clube. 
O presidente Amadeu Rodrigues define até a 
próxima semana.

A tristeza e o luto pela morte do 
humorista Shaolin ontem também foi sentida 
e compartilhada pelos maiores clubes de 
Campina Grande, cidade que acolheu o 
paraibano desde os primeiros anos de sua 
vida. O Campinense fez uma homenagem 
através das redes sociais, enquanto que 
o Treze homenageou o artista durante a 
partida contra o Potiguar de Mossoró, ontem 
à noite no Presidente Vargas.

Curtas

Auto goleia em seu 
primeiro amistoso

Ramiro inicia treinos 
no Santa Cruz

O Auto Esporte fez o seu primeiro 
teste da pré-temporada na última quarta-
feira e goleou o time do projeto de Marquinhos 
Mossoró por 6 a 0. A partida aconteceu no 
Centro de Treinamento do Alvirrubro, o Estádio 
Mangabeirão. Agora, o elenco vai se preparar 
para um novo jogo-treino no domingo, contra 
um selecionado da cidade de Pedras de Fogo, 
às 9h, no mesmo local. 

Ramiro Souza viveu o seu primeiro 
dia como técnico do Santa Cruz de Santa Rita, 
ontem, na terra dos canaviais. O treinador - 
que foi emprestado pelo Botafogo-PB até 
o fim do Campeonato Paraibano - iniciou a 
preparação da Cobra Coral para o Estadual. 
E estando a pouco mais de duas semanas 
da estreia, Ramiro está disposto a “queimar 
etapas” para acelerar o processo e deixar o 
time pronto para a competição.

Luana é reconhecida 
mundialmente no judô

e agora pretende
se transferir

para os ringues

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

nova metodologia de traba-
lho eficiente. “Tenho ideias 
novas para colocar em prá-
tica e espero ter sucesso no 
próximo desafio. Treinar o 
Benfica é uma missão difícil, 

mas estou preparado para a 
missão”, observou.

Já Giovani Montinni pre-
tende fortalecer ainda mais o 
clube em todas as categorias, 
passando experiência na bus-

ca de títulos em todas as com-
petições. “Manter a tradição 
de time vitorioso da Paraíba é 
a nossa meta para o Benfica. 
Espero ter sorte e conseguir 
os objetivos”, disse.

FOTOS: Divulgação



McGregor x Dos Anjos será 
a primeira super luta do UFC
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Organizadores temem 
pelo fim do reinado do 
mais novo ídolo do UFC

O Flamengo-RJ estará na próxima quinta-feira, dia 21, no 
nordeste. Fará amistoso interestadual com o Ceará, na 
Arena Castelão, em Fortaleza. Um teste para as duas equi-
pes que estão em fase de preparação para os campeona-
tos estaduais. O vencedor da partida levantará o troféu 
Asa Branca, primeira edição de amistoso disputado entre 
o último campeão da Copa do nordeste e um convidado. 
Caravana de paraibanos já está sendo montada para as-
sistir ao jogo. A partida será realizada às 21h30 (horário de 
Brasília) e tem ingressos a preços de até R$ 15.

Flamengo no Nordeste

Jogador dado como 
morto volta a respirar

Uma história incrível ocorreu no fim da noite da última 
quarta-feira, em Belém-PA. Um jogador do time de futsal do 
Paysandu, Arthur Vinícius, de 17 anos, sofreu um traumatismo 
craniano, foi levado ao hospital e dado como morto. Com 
isso, seguiu para a autopsia no IML da cidade e, depois, seria 
liberado para que a família fizesse o enterro. Lá, o legista de 
plantão observou que o jogador ainda estava vivo. “O atleta 
Arthur Vinícius, do Futsal Bicolor, foi dado como falecido pelos 
médicos e, no IML, voltou a respirar. O Paysandu Sport Club 
e toda a torcida bicolor torcem pela recuperação do atleta. 
Força, Arthur, estamos com você”, foi a nota que a assesso-
ria do Paysandu publicou no twitter. Pouco antes, o Papão 
havia publicado uma nota de pesar pela morte e que foi logo 
retirada. Arthur - que defende o Paysandu desde a categoria 
sub-13 - foi rapidamente levado de volta ao Centro de Terapia 
Intensiva do Hospital Metropolitano de Belém, onde segue 
em estado grave e respirando por aparelhos. O ocorrido, pelo 
que se tem conhecimento até hoje, é o primeiro envolvendo 
jogador de futebol. A maioria dos médicos tem a missão de 
dar más notícias, afinal, em alguns casos, a morte é inevitável, 
seja pela idade do paciente ou pela gravidade de uma doença. 
O que não é tão comum assim é que alguns pacientes tidos 
como mortos voltem a viver, mas isso também acontece. A 
chinesa Li Xiufeng, de 95 anos, foi encontrada “morta” em 
sua cama. Os familiares a levaram para um hospital, mas ela 
estava sem sinais vitais. O velório foi feito em casa, para 
que vizinhos, parentes e amigos pudessem comparecer sem 
maiores problemas. O caixão não estava completamente 
fechado, o que ajudou Xiufeng a sair dele quando acordou 
do que ela definiu como “um sono longo”. Ela simplesmente 
levantou do caixão e foi para a cozinha. Os familiares ficaram 
preocupados com o sumiço do corpo e começaram a procurar 
por todos os cantos, afinal, o funeral deveria ser feito logo. 
E, de repente, Xiufeng foi encontrada cozinhando, explicando 
que acordou com muita fome e precisava comer alguma coisa. 
Os médicos chamaram o caso de “morte artificial”.

O Sport carimbou seu passapor-
te para a quarta fase da Copa 
São Paulo de Futebol Júnior ao 
vencer o Juventude por 1×0, na 
noite da última quarta-feira, em 
São José do Rio Preto. Os rubro
-negros mantiveram os 100% de 
aproveitamento na Copinha.

Copa São Paulo

Pelé voltou a operar a região do quadril. O Rei fez a cirurgia no 
início de dezembro de 2015, nos Estados Unidos. Ele segue lá re-
pousando com a família e fazendo fisioterapia. Por conta do pro-
cedimento, realizado em um hospital em nova York, o ex-craque 
ficou internado por cinco dias no mês passado, porém, somente 
ontem foi divulgado pela imprensa internacional. Pelé estava sen-
tindo dores desde meados de 2015 por conta do deslocamento 
da prótese que ele colocou no quadril em novembro de 2012.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O bom desempenho no Corin-
thians na reta final da tempo-
rada rendeu a Vagner Love um 
espaço em uma das grandes 
ligas do futebol europeu e 
deixou o brasileiro empolgado. 
O atacante foi apresentado 
ontem no Monaco.

Love no Mônaco

Pelé faz cirurgia nos EUA

Logo após o confronto 
entre José Aldo e Conor Mc-
Gregor, que terminou de for-
ma inesperada, Dana White já 
havia ventilado a possibilida-
de de o irlandês subir de ca-
tegoria para disputar o cintu-
rão dos leves, que atualmente 
pertence ao brasileiro Rafael 
dos Anjos. Aproveitando a di-
ficuldade do irlandês em ba-
ter o peso dos penas e a troca 
de farpas que já havia rolado 
entre ele e o campeão dos le-
ves, o mandatário do UFC de-
cidiu realizar o confronto.

Apesar disso, o anúncio 
oficial surpreende por dois 
aspectos: a complacência do 
UFC em relação ao irlandês, 
que terá a oportunidade de 
conquistar dois cinturões, 
algo nunca permitido antes 
na história da organização, e 
a realização da primeira “su-
perluta”, algo cobiçado por 
Dana White desde os tempos 
em que Anderson Silva era 
campeão dos médios e Jon Jo-
nes dos pesados.

Conor McGregor ascen-
deu ao posto que ocupa atual-
mente após ver grandes cam-
peões da organização, como 
Anderson Silva, Georges 
St-Pierre, Jon Jones e Ronda 
Rousey perderem seus pos-
tos. Soma-se a isso o interesse 
do público, que gosta de ver o 
falastrão irlandês tentar cum-
prir as provocações que faz 
enquanto promove os duelos 
que irá realizar, o que ala-
vanca as vendas de pacotes 
de pay-per-view, e também a 
estratégia de avançar mais no 
mercado europeu.

No entanto, a inédita de-

cisão de colocar Conor Mc-
Gregor para enfrentar Rafael 
dos Anjos tão pouco tempo 
após o irlandês ter conquis-
tado o cinturão dos penas 
pode ser perigosa para o 
UFC. Afinal, uma possível 
derrota de McGregor acaba-
ria muito rapidamente com 
a aura que foi criada em tor-
no do campeão. Seria muito 
pouco tempo para a orga-
nização colher os frutos do 
agora grande personagem.

O interesse das pessoas 
em McGregor existe, princi-
palmente, pelo fato de o irlan-
dês saber vender bem suas 
lutas, colocando-se como 
um atleta imbatível e capaz 
de realizar feitos que outros 
lutadores não conseguem. 
Porém, para disputar o cin-
turão dos leves, McGregor 
entrará em um terreno total-
mente desconhecido. Desde 

que chegou à organização, o 
irlandês não lutou entre os 
leves, atuando sempre entre 
os penas, categoria que lhe 
dá vantagem de envergadu-
ra e tamanho perante outros 
adversários. José Aldo, por 
exemplo, mede 1,70cm, en-
quanto McGregor tem cinco 
centímetros a mais. Frankie 
Edgar e Chad Mendes, outros 
atletas tops da categoria dos 
penas, possuem 1,67cm.

Nos leves, sua princi-
pal vantagem será anulada. 
Rafael dos Anjos, campeão e 
seu próximo adversário, tem 
os mesmos 1,75cm, enquan-
to atletas considerados tops 
como Anthony Pettis, Donald 
Cerrone e Khabib Nurmago-
medov são todos mais altos 
que o irlandês. 

Até mesmo uma vitória 
poderia ser prejudicial para 
Conor McGregor. Dana Whi-

te já declarou, em diversas 
oportunidades, que gostaria 
que seus campeões lutas-
sem pelo menos duas vezes 
por ano. Apostando que o ir-
landês é capaz de cumprir a 
“exigência”, Dana White per-
mitiu que ele tentasse man-
ter os dois cinturões. Mas, 
com isso, McGregor acaba-
ria fazendo quatro lutas por 
ano, média superior a maior 
parte dos atletas do UFC. 
Com tantas lutas, aumenta a 
chance de o lutador acabar 
realizando algum confronto 
sem estar 100% apto e ter-
minar derrotado, perdendo 
sua aura imbatível.

Por isso, o UFC acerta 
ao tentar fazer a primeira 
superluta de sua história, 
mas corre o risco de perder 
a principal “galinha dos ovos 
de ouro” da organização caso 
algo dê errado. 

Seleções de 
vôlei terão 
local especial 
para treinos

A seleção brasileira de vô-
lei terá um local exclusivo de 
treino durante os Jogos Olímpi-
cos do Rio de Janeiro 2016. As 
equipes masculina e feminina 
trabalharão no ginásio do Colé-
gio CEC, localizado na Avenida 
Ayrton Senna, na Barra da Ti-
juca, próximo da Vila Olímpica.

“A preocupação do COB 
foi garantir as melhores con-
dições de treinamento para 
as seleções de vôlei. Com essa 
base exclusiva de treinamentos 
durante o período dos Jogos, 
em um local próximo da Vila 
Olímpica, as equipes masculi-
na e feminina não precisarão 
dividir os horários de treinos 
com outros países nos locais 
oficiais de treinamento que 
serão disponibilizados pelo 
Comitê Organizador Rio 2016”, 
disse o gerente geral de jogos 
e operações internacionais do 
COB, Gustavo Harada.

A base de treino foi ga-
rantida após convênio do COB 
com o colégio, repetindo táti-
ca já utilizada nas Olimpíadas 
de Londres 2012 e nos Jogos 
Pan-Americanos de Toronto 
2015. “É um ginásio que nos 
atende tecnicamente, e vai fi-
car ainda melhorar com os 
ajustes que serão feitos pelo 
COB. Nossas equipes terão 
boas condições de treinamen-
to”, afirmou o diretor de sele-
ções da CBV, Renan Del Zotto.

Após atrasos e proble-
mas no pagamento de funcio-
nários, a Prefeitura do Rio de 
Janeiro decidiu tomar uma 
atitude drástica contra o gru-
po de empresas responsável 
pela construção do Centro do 
Tênis da Olimpíada de 2016. 
O município rompeu ontem o 
contrato que mantinha com o 
Consórcio Ibeg/Tangran/Da-
mini. Ainda multou o grupo 
em R$ 11 milhões alegando o 
não cumprimento de prazos e 
de cláusulas contratuais.

Faltando exatamente 204 
dias para o início dos Jogos 
Olímpicos, o Centro Olímpi-
co de Tênis ainda não está 
pronto. Oficialmente, 10% da 
obra contratada em 2013 ain-
da precisam ser concluídos. 
A prefeitura não divulgou o 
que será feito para terminar 
a construção da instalação es-
portiva.

O que é fato é que as 
construções Ibeg, Tangran e 
Damini não participarão mais 
do projeto. O extrato da res-
cisão do contrato entre a pre-
feitura e as construtoras já foi 
divulgado no Diário Oficial. 
De acordo com a publicação, 
o consórcio não cumpriu cor-
retamente o acordo firmado 
com o município, não cumpriu 
o cronograma estabelecido 
para a obra e não atendeu a 
determinações da prefeitura 
durante a execução do projeto, 
entre outras coisas.

A construção do Centro 

Prefeitura rompe contrato com 
construtora do Centro de Tênis

RIO-2016

McGregor terá de enfrentar adversários bem mais difíceis, numa categoria acima da dele no momento

Olímpico de Tênis, orçada em 
mais de R$ 200 milhões, deve-
ria estar pronta desde setem-
bro do ano passado. Até esta 
semana, entretanto, ela seguia 
sendo executada.

Mesmo assim, funcioná-
rios que atuavam no projeto já 
estavam sendo demitidos. Nos 
últimos dias, aliás, eles chega-
ram a realizar três protestos 
em frente ao Parque Olímpico 
do Rio, alegando não terem re-
cebido as verbas rescisórias a 
que têm direito por terem tra-
balhado no projeto. Na última 
terça-feira, o prefeito Eduardo 
Paes reconheceu que as cons-
trutoras não estavam pagando 
corretamente os funcionários. 
Anunciou, inclusive, que a pre-
feitura iria pagá-los e depois 
descontar o gasto do valor que 

o Consórcio Ibeg/Tangran/
Damini tinha a receber.

Centro de Hipismo
O prefeito Paes ratificou 

na última terça-feira também 
que a Ibeg, empresa líder do 
grupo construtor do Centro 
de Tênis, também tem criado 
problemas para o município 
na obra do Centro Olímpi-
co de Hipismo, em Deodoro. 
Paes disse que a prefeitura 
já notificou a Ibeg por pro-
blemas semelhantes aos que 
resultaram na rescisão do 
contrato do tênis. A empre-
sa ainda tem até o fim desta 
semana para dar suas expli-
cações à prefeitura. Caso isso 
não seja feito, o acordo para 
a obra de hipismo também 
pode ser rompido.

Centro de Tênis ainda não tem previsão para conclusão das obras

FOtOS: Divulgação



Muricy critica estrutura do Fla
FALTA DE EQUIPAMENTOS
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Técnico diz que queda de 
rendimento de Guerrero 
é ausência de aparelhos

Curtas

Traficante queria 
comprar o Chelsea

Fifa pune Real e 
Atlético de Madrid

Raio cai sobre 
avião do Timão

Lucas classifica o 
PSG na Copa da Liga

BARCELONA DE OLHO EM BRASILEIRO

O traficante “El Chapo” Guzmán, 
preso pela polícia do México no último dia 8, 
quase se envolveu com o futebol. De acordo 
com a imprensa espanhola, a investigação 
da polícia mexicana concluiu que ele chegou 
a ter a intenção de comprar o Chelsea, que 
pertence atualmente ao magnata russo 
Roman Abramovich.

Real Madrid e Atlético de Madrid, 
rivais da capital espanhola, foram punidos 
ontem pela Fifa e estão proibidos de 
contratar jogadores nas duas próximas 
janelas de transferências. A decisão foi 
tomada depois da Fifa analisar documentos 
recebidos da Federação Espanhola de 
Futebol sobre as contratações.

O brasileiro Lucas pôs o PSG 
nas semifinais Copa da Liga Francesa 
na última quarta-feira, ao marcar, aos 
28 minutos da etapa final, o gol da 
vitória por 2 a 1 sobre o Lyon, em casa. 
Rabiot fez o outro do PSG e Tolisso 
descontou. Com isso está fechada a lista 
dos classificados. Os outros são: Lille, 
Toulouse e Bordeaux (que na terça-feira 
fez 2 a 0 no Lorient).

O Barcelona prepara uma forte investida no mercado de verão europeu, ou seja, a próxima janela de transferências. A 
posição que o clube considera mais “carente” é a zaga e três nomes estão na mira: Maquinhos (PSG), Aymeric Laporte 
(Athletic Bilbao) e José Giménez (Atlético de Madrid). Ainda de acordo com a publicação, o Barcelona estipulou como 

prioridade o brasileiro Marquinhos e o francês Laporte. Ambos estariam interessados em fechar com o clube catalão e Laporte 
teria vantagem por ter um preço estabelecido: 55 milhões de euros (R$ 238 milhões). O caso de Marquinhos parece mais 
difícil, pois o presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, não pretende vender ou emprestar seus jogadores. Antes insatisfeito por 
sua pouca utilização no PSG, agora o brasileiro deve ter mais chances com o técnico Laurent Blanc.

O Corinthians já está em Orlando 
para a pré-temporada de 11 dias em 
território americano. O percurso foi tranquilo, 
exceto por um momento de susto. No 
caminho, um raio caiu sobre a aeronave 
e provocou um clarão que gerou, por um 
instante, uma apreensão. Membros da 
delegação soltaram um “uau” rapidamente, 
por susto. Os corintianos treinaram em 
Orlando na tarde de ontem.

Luxemburgo dá 
dura em chineses

Vanderlei Luxemburgo mistura 
os estilos “paizão” e “disciplinador” 
durante esse início de pré-temporada 
do Tianjin Quanjian, time da segunda 
divisão da China que está concentrado 
em Atibaia, no interior de São Paulo. No 
treino físico de ontem, o comandante 
esteve o tempo todo no campo, cobrando 
dos jogadores de perto. Em uma das 
atividades, chegou a dar uma dura 
mais direta para os goleiros Shi Meng e 
Zhang jin. “Parece velho! Levanta a p. do 
joelho, vai, vamos, vamos”, gritou Luxa, 
sempre com o auxílio dos intérpretes 
Ye Ming e Chen Kang, que, além de 
traduzir, imitam os principais gestos 
do treinador durante as atividades. A 
cobrança de Luxemburgo é bem recebida 
pelos atletas. Tanto que na sequência 
do trabalho físico, a dupla que recebeu 
a crítica passou a seguir à risca as 
instruções, com os joelhos elevados 
durante os saltos.

Muricy Ramalho está 
convicto de que Paolo Guer-
rero voltará a exibir a per-
formance dos tempos de 
Corinthians. Em entrevista, 
o treinador atribuiu a queda 
de rendimento do atacante 
peruano à falta de aparelha-
gem para atividades físicas 
no Flamengo.

Guerrero chegou ao Fla-
mengo no fim do primeiro 
semestre do ano passado e 
marcou apenas quatro gols 
em 18 partidas.

“Estudamos os dados 
para entender o 12º lugar e 
por que se ganha seis par-
tidas, com o Guerrero arre-
bentando, e perde sete em 
oito. No Flamengo, o cara 
chegava muito bem treinado. 
Mas, pela falta de aparelhos, 
ele destreinava, baixava a 
parte física. Não pode um jo-
gador desse nível e categoria 
chegar tão forte e, de repen-
te, cair. Não é por ele, é pela 
parte física”, declarou o téc-
nico do time carioca.

O começo de Guerrero 
no Flamengo foi excelente. 
Ele contribuiu para que o 
time emplacasse seis vitó-
rias em sete jogos. Mas a sé-
rie positiva foi sucedida por 

uma sequência desastrosa: o 
Flamengo perdeu sete de oito 
partidas pelo Brasileirão, se 
afastando da chance de bus-
car uma vaga na Libertadores.

A recuperação de Guer-
rero é uma das prioridades 
de Muricy à frente do coman-
do do Flamengo.

Guerrero é o atleta mais 
caro do elenco flamenguista 
(ganha cerca de R$ 600 mil), 
Guerrero marcou pela última 

vez em 23 de agosto, na vi-
tória da equipe contra o São 
Paulo, no Maracanã.

Erros no Brasileirão
Muricy afirma ter estu-

dado a maneira de o Flamen-
go jogar. Ele considera que o 
time carioca abusou de erros 
no passe durante o Brasilei-
rão, faltando agressividade e 
posse de bola.

“[O Flamengo] Era o 

time de pior posse de bola, 
maior índice de passe errado, 
que mais lançava a bola na 
área, não cruzava do fundo. 
Futebol hoje é posse de bola, 
boa transição e a velocidade 
na parte final”.

“Num time agressivo, a 
perda de bola gera contra-a-
taque. Tem que melhorar a 
posse de bola, ainda que a ca-
racterística do time seja de ve-
locidade pelo lado, com Sheik, 

Marcelo, Éverton, Gabriel”.
O treinador acredita 

que o padrão moderno de 
jogo deve ser estimulado já 
na base. O Barcelona é tido 
como exemplo a ser seguido.

“O Barcelona tem essa 
ideia implantada lá atrás pelo 
Cruyff, e clube e torcida com-
pram a ideia. Na Copinha, 
o time joga mais ou menos 
como eu penso: um volante, 
dois meias e três na frente”.

Treinador rubro-negro se diz preocupado com situação de alguns jogadores e não poupou crítica à administração do Flamengo

O Bangu segue seu perío-
do de pré-temporada e vem 
se reforçando para a disputa 
do Campeonato Estadual. A 
diretoria do clube apresen-
tou, ontem, o meia Almir, que 
esteve no Flamengo no últi-
mo Campeonato Brasileiro. O 
meio-campista participou de 
um treino físico, mas não tra-
balhou com bola. O jogador 
falou da satisfação dele por 
retornar a Moça Bonita.

“Olha, toda vez que eu 
venho pra cá, eu venho mui-
to feliz. O Bangu é uma equi-
pe que eu tenho um carinho 
muito grande e sempre quan-
do eu venho consigo me des-
tacar, dar alegria ao torcedor 
que é o principal objetivo, e 
esse ano não vai ser diferen-
te. Vou trabalhar muito forte 
a pré-temporada que é para 

fazer um grande campeona-
to carioca que é para levar o 
Bangu ao topo e como eu fa-
lei, dar muita alegria ao torce-
dor”, disse Almir, elogiando o 
técnico Emanoel Sacramento:

“O trabalho que ele vem 
fazendo desde o dia que che-
gou aqui é um trabalho mui-
to bem feito, os jogadores 
encaixando e entendendo o 
que ele está pedindo, eu acho 
que a gente está no caminho 
certo e o time tem tudo para 
chegar no Campeonato Ca-
rioca, fazer uma grande es-
treia contra o Botafogo. Va-
mos trabalhar, ainda temos 
muito tempo para isso e se 
tiver a cara do treinador está 
muito bom, ele tem estilo”.

O Bangu realiza hoje, jogo 
treino contra o Boavista, no 
CFZ, Recreio dos Bandeirantes.

Paraibano Almir é apresentado no Bangu/RJ

No ano passado, o meia defendeu o Flamengo, no entanto, foi negociado para time no Carioca

O volante Jean, 
oitava contratação do 
Palmeiras para a tem-
porada 2016, já está 
com o restante do elen-
co em Itu, cidade do in-
terior paulista, para dar 
início aos trabalhos de 
preparação física.

O Palmeiras con-
firmou a contratação 
de Jean na noite da úl-
tima quarta-feira após 
uma longa negociação 
envolvendo o clube 
paulista, o Fluminense, 
ex-clube do atleta, e o 
Cruzeiro, que também 
estava interessado nos 
serviços do jogador.

Em um breve dis-
curso, o jogador agra-
deceu por fazer parte 
do elenco que foi cam-
peão da Copa do Brasil 
em 2014 e revelou que 
as negociações para 
juntar-se ao time pau-
lista já aconteciam há 
quase um ano.

“Acabei de chegar. 
Um pouquinho cansa-
do, mas pronto para 
trabalhar e para trei-
nar. E muito feliz, de-
pois de muita luta, pois 
faz mais ou menos um 
ano que a gente está 
tentando trabalhar jun-
tos, agora deu certo. 
Tudo tem o seu mo-
mento. Meu momento 
chegou de estar aqui 
no Palmeiras, pode ter 
certeza que vou fazer 
de tudo para honrar e 
lutar por essa camisa. 
Conto com o apoio de 
vocês”, declarou Jean.

Antes de Jean, 
o Palmeiras já havia 
anunciado sete nomes 
para a 2016: o goleiro 
Vagner, os zagueiros 
Edu Dracena e Roger 
Carvalho, o volante Ro-
drigo, os meias Moisés e 
Régis e o atacante Erik.

Jean já 
está com 
elenco do 
Palmeiras
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Equipe faz hoje última 
atividade na Maravilha 
antes do jogo de amanhã

Belo define time para amistoso
CONTRA O NÁUTICO-PE

No último treino da se-
mana, marcado para hoje, o 
Botafogo define o time que 
enfrentará o Náutico-PE, 
amanhã, às 16h, no Estádio 
Almeidão. É o primeiro jogo 
entre as duas equipes, com 
o segundo acontecendo no 
dia 23 deste mês, na Arena 
Pernambuco. Anteriormente 
o Belo encara o ABC-RN, no 
próximo dia 19, no Frasquei-
rão, em Natal. A expectativa é 
manter a base que goleou o 
Santo André de Cruz das Ar-
mas (7 a 1), no último sába-
do, na Maravilha do Contor-
no, no Cristo Redentor.  

O objetivo da comissão 
técnica é conseguir um en-
trosamento de um grupo que 
está em formação para as 
disputas do Estadual, Nor-
destão, Copa do Brasil e a Sé-
rie C do Brasileirão. No gol a 
experiência de Michel Alves, 
que deve assumir a camisa 1 
da equipe, nas laterais, Ân-
gelo (direito) e Jeferson Re-
cife (esquerdo), com a zaga 
composta por Plinio e Magno 
Alves. O meio de campo será 
formado por Marco Antonio, 
Gediel, Janeudo e Ailton, en-
quanto o setor ofensivo, terá 
a dupla Warley e Jó Boy ou 
Muller Fernandes.

Como fez na partida an-
terior os demais jogadores 
devem participar no decor-
rer da partida. Um time que 
será observado novamente 
pelo treinador Itamar Shuller 
que pretende dar sequência 
ao trabalho, visando a estreia 
no Estadual, marcado para o 
próximo dia 30, diante do Pa-
raíba, no Estádio Perpetão, 
em Cajazeiras. “A cada jogo 
podemos corrigir os erros e 
avaliar o elenco para a defini-
ção da equipe. Claro que todo 

início de trabalho é de testes 
que devemos aproveitar nos 
amistosos”, avaliou Shuller.

Um dos experientes do 
grupo, o goleiro Michel Alves 
acredita que o Botafogo está 
no caminho certo na prepa-
ração e que os jogos serão 
fundamentais para que o 
grupo se conheça mais e pos-
sa alcançar o entrosamento. 
Segundo ele, encarar con-
correntes do mesmo nível 
é sempre interessante para 
avaliações. “Pegar um time 
tradicional da região é válido 
neste momento de prepara-
ção para o Paraibano. Espero 
que possamos ter o mesmo 
rendimento que tivemos na 
partida anterior”, comentou 
o ex-goleiro do Vasco-RJ.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O Náutico, adversário do Bo-
tafogo amanhã,  venceu o pri-
meiro jogo-treino da temporada. 
Na última quarta-feira (13), no 
Centro de Treinamento Wilson 
Campos, o Timbu ganhou da As-
sociação de Garantia ao Atleta 
Profissional (Agap-PE) por 2x0. 
Os gols foram marcados pelos 
atacantes Roni e Thiago Santana.

A movimentação serviu de 
observação para o técnico Gilmar 
Dal Pozzo, que usou um time em 
cada tempo. A equipe que come-
çou foi Rodolpho; Rafael Pereira, 
Fabiano Eller, Ronaldo Alves e 
Gastón Filgueira; Elicarlos, Eduar-
dinho e Caíque Valdívia; João 
Paulo, Daniel Morais e Bergson.

Na segunda etapa, o Náuti-
co atuou com Bruno; Guilherme, 
Rafael, Niel e Gil Mineiro; Gui-
lherme Dentão, Fernando Pires e 
Cal; Rafael Ratão, Thiago Santa-
na e Roni. O primeiro gol foi de 

Adversário se prepara para o Pernambucano

Roni, após boa jogada do ataque, 
ele recebeu pela direita e finali-
zou com precisão. O segundo foi 
de Thiago Santana, de pênalti.

“Serviu para a gente se co-
nhecer, já que temos peças no-
vas, aprimorar qualidades e 
corrigir os defeitos. No começo 
do ano, o resultado não impor-
ta tanto”, comentou o atacante 
Bergson. “É um bom começo. 

Com fé em Deus conseguiremos 
coisas boas”, completou.

Ontem, os alvirrubros volta-
ram a treinar à tarde no CT. No 
sábado, o Náutico faz o primei-
ro amistoso da temporada, con-
tra o Botafogo-PB. A estreia do 
Timbu no Campeonato Pernam-
buco será no dia 31 de janeiro, 
contra o Santa Cruz, na Arena 
Pernambuco.

Experiência é o foco do meia Ricardinho
A passagem por vários 

clubes brasileiros destaca a 
liderança que terá em campo 
para comandar o novo Auto 
Esporte no Campeonato Pa-
raibano. O meia Ricardinho, 
de 31 anos, é um exemplo de 
experiência para os demais 
atletas, nesta difícil caminha-
da para obter o tão sonhado 
título e comemorar os 80 

anos de fundação do Clube 
do Povo. Com passagens por 
Grêmio-RS, Botafogo-RJ, Pal-
meiras-SP, São Caetano-SP, 
Santa Cruz-PE, Mogi Mirim
-SP e Figueirense-SC, o parai-
bano espera colaborar e ter 
sorte no Alvirrubro de Man-
gabeira.

Sobre o elenco que 
está sendo formado, o meia 

ressaltou que o grupo está 
mesclado, com a juventude 
e a experiência de jogado-
res que podem fazer a dife-
rença. “Acredito no poten-
cial do grupo para encarar 
o desafio. O pessoal está 
unido e querendo mostrar 
trabalho em busca do títu-
lo”, observou. Com relação 
ao treinador Indio Alagoa-

no o meia ressaltou que o 
profissional tem condições 
de fazer um grande traba-
lho na busca pelo  título. 
“Trata-se de um técnico 
que chega para fazer dife-
rente e dar uma nova cara 
ao time. Estamos prontos 
para colaborar com a difícil 
trajetória que teremos pela 
frente”, avaliou. (WS)

AUTO ESPORTE CLUBE

Jogador já atuou em vários clubes brasileiros, dentre eles Palmeiras, Grêmio, Santa Cruz, e hoje veste a camisa do Auto Esporte

O Atlético de Ca-
jazeiras realiza hoje, às 
16h, mais um jogo trei-
no da pré-temporada, 
contra o selecionado de 
Poço Dantas, no Estádio 
Municipal. No domin-
go, o Trovão Azul volta 
a campo, às 17h, para 
encarar o Assu-RN, atual 
campeão da 2ª divisão 
do Rio Grande do Norte, 
no Estádio Perpetão. Os 
amistosos visam os pre-
parativos para a estreia 
no Estadual, marcado 
para o dia 30 deste mês, 
contra o Auto Esporte, 
no Almeidão. Existe a 
expectativa da equipe 
sertaneja realizar mais 
dois jogos antes do iní-
cio da competição.

Para o presidente 
do clube, Essuélio Mo-
rais, o objetivo é apro-
veitar o período que 
resta para o Paraibano 
colocando a equipe  
para ser avaliado pela 
comissão técnica. “Esta-
mos treinando os dois 
expedientes para que 
possamos deixar o time 

pronto para o desafio. 
Além dos jogos marca-
dos poderemos fazer 
mais uma partida no en-
cerramento dos prepa-
rativos para a disputa”, 
comentou o dirigente.

A equipe vem de 
uma vitória, contra o 
Mauriti-CE (3 a 1), no 
primeiro jogo treino do 
Trovão Azul. De acordo 
com o treinador Paulo 
Sales o time base deve 
ser mantido para o com-
promisso fora de casa. 
Ele deve mandar a cam-
po a seguinte formação: 
Paulo Musse, Marqueli-
no, Hugo, Lázaro e Thia-
guinho; Marcelo, Cle-
verton, Dinda e André; 
Cristiano Tiririca e Ba-
loteli. “Gostei do apro-
veitamento do grupo e 
quero manter para que 
possamos  adquirir  o 
entrosamento necessá-
rio. Espero que os joga-
dores possam assimilar 
o mais rápido possível o 
esquema que estamos 
adotando”, comentou 
Paulo. (WS)

Atlético faz jogo-treino 
hoje contra Poço Dantas

AMISTOSOS

O Náutico também vem treinando firme visando compromisso contra o Botafogo

O técnico Itamar Shuller 
tem exigido bastante dos 
jogadores do Botafogo, 
principalmente dos seus goleiros
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Responsavel.: RODRIGO TULIO LIMA VIEIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 016881903/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$279,29
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000555
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES ME
CPF/CNPJ: 019053812/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.067,42
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000687
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES ME
CPF/CNPJ: 019053812/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$369,90
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000686
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES - ME
CPF/CNPJ: 019053812/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$928,62
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000886
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES - ME
CPF/CNPJ: 019053812/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$723,07
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000885
Responsavel.: VISUAL COMERCIO E SERVICOS DE
CPF/CNPJ: 014302267/0003-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$385,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 002570
Responsavel.: CONSTRUTORA SOL NASCENTE 
LTDA - ME
CPF/CNPJ: 010417843/0001-41
Titulo: DUP VEN MER IND  R$375,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075545
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 016938548/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$275,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 073807
Responsavel.: HELIO GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 011895216/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$124,84
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 073797
Responsavel.: MARIA DA GUIA LUIZ DE FRANCA - ME
CPF/CNPJ: 018172633/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 073801
Responsavel.: MP TRANSP E COM LTDA ME
CPF/CNPJ: 021591784/0001-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$462,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 071725
Responsavel.: MP TRANSP E COM LTDA ME
CPF/CNPJ: 021591784/0001-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$106,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 073795
Responsavel.: MARIA DA GUIA LUIZ DE FRANCA - ME
CPF/CNPJ: 018172633/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 073868
Responsavel.: QUERUBINS COMERCIO DE ALI-
MENTOS LTD
CPF/CNPJ: 018274360/0001-47
Titulo: DUP PRES SER IN  R$380,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076757

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,  15/01/2016
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.: ALTO DO MATEUS ALIMENTOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 041122193/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.759,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 002470
Responsavel.: COM VAREJISTA DE BALAS DOCES 
E DESC
CPF/CNPJ: 000558370/0001-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.719,45
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 002328
Responsavel.: CHEVROPECAS COMERCIAL DE 
PECAS LTDA
CPF/CNPJ: 035570233/0001-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.298,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 002754
Responsavel.: CHEVROPECAS COMERCIAL DE 
PECAS LTDA
CPF/CNPJ: 035570233/0001-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$4.600,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 002915
Responsavel.: CHEVROPECAS COMERCIAL DE 
PECAS LTDA
CPF/CNPJ: 035570233/0001-04
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$10.878,42
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 002847
Responsavel.: ELSON TARGINO DE AZEVEDO
CPF/CNPJ: 197259144-49
Titulo: CED CRE BAN IND  R$1.410,69
Apresentante: REALE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo: 2016 - 001128
Responsavel.: ENEAS JORGE MUNIZ JUNIOR
CPF/CNPJ: 016493642/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$279,83
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 002389
Responsavel.: GIRLAYNE ATAIDE DE MIRANDA
CPF/CNPJ: 021933051/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$522,67
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 001008
Responsavel.: GENESIS CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ: 011523884/0001-85
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$14.331,43
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 002755
Responsavel.: ISABELA ALVES BOLCONTE
CPF/CNPJ: 022451440/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$747,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000447
Responsavel.: MARIA DA GUIA LUIZ DE FRANCA  - ME
CPF/CNPJ: 018172633/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$210,31
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000545
Responsavel.: MARIA SANTA ALVES DOS SANTOS ME
CPF/CNPJ: 018224131/0001-18
Titulo: DUP VEN MER IND  R$865,62
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000059
Responsavel.: PAULO ADRIANO ALVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 850514894-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$714,66
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000683

CPF/CNPJ: 591893984-91
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  333,33
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 001550
Responsavel.: LINDALVA DE LACERDA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 591893984-91
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  333,33
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 001551
Responsavel.: JOSE RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 015411654-89
Titulo: NOTA CRED RURAL  R$13.388,65
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 001862
Responsavel.: VLAMIR DE SOUZA SOARES - EPP
CPF/CNPJ: 002131595/0001-40
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$12.775,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002846
Responsavel.: PAULO SERGIO L. DA SILVA
CPF/CNPJ: 000895082/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  820,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 075883
Responsavel.: TRANSFREITAS TRANSPORTADORA 
E REPRE
CPF/CNPJ: 011283762/0001-69
Titulo: CED CRE BAN IND  R$72.505,56
Apresentante: TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSO-
CIADOS
Protocolo: 2015 - 075461
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA EIRELI EEPP
CPF/CNPJ: 016938548/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  326,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 075322
Responsavel.: ANA CELIA DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 797258564-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  424,39
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 075430
Responsavel.: DANIELE BRASILEIRO ROCHA ME
CPF/CNPJ: 009024412/0002-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  914,86
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 075398
Responsavel.: ZELIA MARIA VIRGINIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 379884414-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  363,84
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 075324
Responsavel.: ADRIANO DA COSTA VIEIRA
CPF/CNPJ: 022732130/0001-51
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  261,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 075232
Responsavel.: POLIVENDAS COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 019863855/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.799,51
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 075326
Responsavel.: IZABEL QUEIROZ DA SILVA
CPF/CNPJ: 358639944-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  240,10
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 075214
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,  15/01/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ALEXANDRE &SILVA CONSTRUTORA 
E INCO
CPF/CNPJ: 014701111/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  542,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 003070
Responsavel.: ANAJARES GONCALVES MARQUES
CPF/CNPJ: 002330775/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  837,76
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 003034
Responsavel.: ANIZIO ANTONIO DE MELO SOARES
CPF/CNPJ: 041221003/0001-32
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  210,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 003052
Responsavel.: CP COMERCIO DE COLCHOES LTDA M
CPF/CNPJ: 014335941/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.073,70
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 003306
Responsavel.: CP COMERCIO DE COLCHOES LTDA M
CPF/CNPJ: 014335941/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.248,05
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 003311
Responsavel.: LIDIVAN PLACIDO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 013404367/0001-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  250,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 003269
Responsavel.: VANESSA GOMES PEREIRA 07643669
CPF/CNPJ: 022694499/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$97,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 003296
Responsavel.: CONTEMPORANEA CONSTRUCOES 
E SERVICO
CPF/CNPJ: 012873740/0001-11
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$117.713,61
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002817
Responsavel.: KAKELY MOVEIS LTDA. - ME
CPF/CNPJ: 004783179/0001-51
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$18.634,03
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002867
Responsavel.: L A PNEUS PECAS E SERVICOS LTD
CPF/CNPJ: 010747143/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  170,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 001923
Responsavel.: FRANK ALVES DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 022438770/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.244,10
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 001740
Responsavel.: FRANK ALVES DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 022438770/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  492,30
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 001739
Responsavel.: LINDALVA DE LACERDA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 591893984-91
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  260,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 001527
Responsavel.: LINDALVA DE LACERDA OLIVEIRA

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COMISSÃO PERMANETE DE PROCESSO

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COMISSÃO PERMANETE DE PROCESSO

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

EDITAL DE CITAÇÃO nº 001/2016
O Presidente da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, designado pelo 

Secretário de Estado da Administração Penitenciária, por meio da Portaria nº 690/GS/SEAP/15, 
publicada no Diário Oficial do Estado da Paraíba no dia 12 de dezembro de 2015, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 149 e 151 da Lei Complementar nº 58, de 30 de 
dezembro de 2003, CITA, pelo presente EDITAL o servidor LUIZ CARLOS DE CARVALHO PALHA-
NO, Agente Administrativo, mat. 91.497-5, com lotação nesta Pasta, para no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a partir da última publicação, comparecer na Av: João da Mata – s/nº, bloco II, 5º andar, 
Centro Administrativo Estadual, localizado no bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, 
onde se encontra instalada a Comissão, a fim de apresentar razões e/ou justificativas por escrito no 
Processo Administrativo Disciplinar nº 201500008950 e seus anexos, objetivando regularizar a sua 
situação funcional, em tese, de ABANDONO DE CARGO, sob pena de REVELIA. 

  João Pessoa, 12 de janeiro de 2016
Bel. Cesar Kreyci Urach
Presidente da CPPAD

Republicado por Incorreção

EDITAL DE CITAÇÃO nº 001/2016
O Presidente da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, designado pelo 

Secretário de Estado da Administração Penitenciária, por meio da Portaria nº 691/GS/SEAP/15, 
publicada no Diário Oficial do Estado da Paraíba no dia 12 de dezembro de 2015, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 149 e 151 da Lei Complementar nº 58, de 30 de 
dezembro de 2003, CITA, pelo presente EDITAL o Agente de Segurança Penitenciária SÁVIO 
RONALDO ALVES FARIAS, mat. 174.413-5, com lotação nesta Pasta, para no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a partir da última publicação, comparecer na Av: João da Mata – s/nº, bloco II, 5º andar, 
Centro Administrativo Estadual, localizado no bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, 
onde se encontra instalada a Comissão, a fim de apresentar razões e/ou justificativas por escrito 
no Processo Administrativo Disciplinar nº 201500008951 e seus anexos, objetivando regularizar a 
sua situação nos autos do Processo acima citado, sob pena de REVELIA.

João Pessoa, 12 de janeiro de 2016
Bel. Cesar Kreyci Urach
Presidente da CPPAD

Republicado por Incorreção

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016
Proc. Administrativo nº 079/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, 
leva ao conhecimento dos interessados que ás 10h00min horas do dia 27 de janeiro2016, haverá 
abertura do Pregão Presencial nº 001/2016, cujo objeto é acontratação de empresa para feneci-
mento parcelado de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 
DE COMBUSTÍVEISe LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E 
LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB,para o exercício de 2016. - RECUR-
SOS FINANCEIROS: Próprios e/ou outros constantes na Lei Orçamentária para o exercício de 
2016 - LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de 
Diamante, situada na Rua Possidônio José da Costa, 881 – Centro – 58.994-000 – Diamante-PB, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Diamante, 14 de janeiro de 2016.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016
Proc. Administrativo nº 080/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, 

leva ao conhecimento dos interessados que ás 11h00min horas do dia 27 de janeiro de 2016, haverá 
abertura do Pregão Presencial nº 002/2016, cujo objeto é acontratação de empresa para feneci-
mento parcelado de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 
DE COMBUSTÍVEISe LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E 
LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB,para o exercício de 2016.no âmbito 
de João Pessoa-PB, durante o exercício de 2016, Conforme Termo de Referência. - RECURSOS 
FINANCEIROS: Próprios e/ou outros constantes na Lei Orçamentária para o exercício de 2014 
- LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de 
Diamante, situada na Rua Possidônio José da Costa, 881 – Centro – 58.994-000 – Diamante-PB, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Diamante, 14 de janeiro de 2016.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro

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

ADITIVO DE PRAZO
Termo aditivo nº 01 do Contrato de nº 00004/2015. Partes Câmara Municipal de São Sebastião 

de Lagoa de Roça e Maria de Deus Dias de Araujo ME, Objeto: Contratação de Empresa de En-
genharia Civil para Recuperação e Reforma da estrutura física do prédio da Câmara Municipal de 
São Sebastião de Lagoa de Roça.  fundamento legal: convite nº 00002/2015.dotação: Recursos 
Próprios da Câmara Municipal de S. S. de Lagoa de Roça: 1045 – ref. recup. e/ou Ampliação do 
Prédio da Câmara 01.031.2001.1045 / 4490.51.0000 Objeto do Aditivo: Refere-se  o presente aditivo 
de acréscimo de  aditamento de prazo com Prorrogação por mias 45 dias, Mantendo As Demais 
Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.Ii, §, Da Lei 8666/93. Assinam: Carlos Antonio da 
Costa / Maria de Deus Dias de Araujo ME, 14/01/2016.

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

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONVITE Nº 00004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00004/2015, que objetiva: fornecimento 
de estrutura de Portal, Palco, Pavilhão, Tendas, Banheiros Químicos, Sonorização de rua e do 
Pavilhão para; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: MODERNA LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME - R$ 8.910,00; ROBERTO MOURA 
DO NASCIMENTO - R$ 67.347,50.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 08 de Janeiro de 2016
MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita

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

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: fornecimento de estrutura de Portal, Palco, Pavilhão, Tendas, Banheiros Químicos, 

Sonorização de rua e do Pavilhão para.FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00004/2015.DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02130.13.392.2006.2021 - 
REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E RELIGIOSOS 3390.39.0000 OUTROS SERVICOS 
DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: 06 (SEIS) mesesPARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de 
Lagoa de Roça e:CT Nº 00001/2016 - 08.01.16 - MODERNA LOCAÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 
ME - R$ 8.910,00CT Nº 00002/2016 - 08.01.16 - ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO - R$ 67.347,50

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Janeiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Combus-
tíveis e Lubrificantes diversos, destinados as Secretarias deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 14 de Janeiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Janeiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Madeiras 
Diversas, (viga, Ripa, Caibro, Tábuas) Destinado as Secretarias deste Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 14 de Janeiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Janeiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de matérias de 
construções diversas, destinados as Secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 14 de Janeiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 11:00 horas do dia 27 de Janeiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de plantas 
e mudas naturais destinados a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 14 de Janeiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 12:00 horas do dia 27 de Janeiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de fogos de 
artifícios, para serem usados em shows pirotécnicos, que serão realizados nas festividades. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 14 de Janeiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 13:00 horas do dia 27 de Janeiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Combustíveis 
e Lubrificantes diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 14 de Janeiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial 

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

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.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: Nº 01.615.653/0001-48

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N° 010/2016 – CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, no uso de suas atribuições legais, com base 
notadamente no art.10, I, no art.12, caput, todos da Lei Municipal n° 025, de 18 de agosto de 1997, etc.,

RESOLVE:
                                       Art. 1°.Nomear, em caráter efetivo, nos respectivos cargos abaixo indicados, em virtude de 
aprovação em Concurso Público, objeto do Edital 001/2011, datado de 11 de julho de 2011, com o resultado homologado 
por meio do Decreto de Homologação Nº 001/2012, publicado no Diário Oficial do Estado, página 18, edição do dia 12 de 
janeiro de 2012, e no Diário Oficial do Município “Diário do Povo”, edição do dia 12 de janeiro de 2012, prorrogado por 
mais dois anos pelo Decreto nº 09, de 29 de outubro de 2013, cujas publicações foram feitas no “Diário do Povo” em 29 de 
outubro de 2013 e no “Diário Oficial do Estado da Paraíba” em 30 de outubro de 2013,os seguintes candidatos habilitados, 
pela ordem de classificação:

Nome Cargo Classificação
Josefa Maria Rodrigues Correia Secretário Escolar 13º lugar
Olindina Marques de Castro Neta Secretário Escolar 14º lugar
Claudiana Ferreira Cesário Secretário Escolar 15º lugar
Cleuza Medeiros de Barros Secretário Escolar 16º lugar
Maria do Socorro Egídio Monitor de Programas Especiais 1º lugar
Luiz Marcos Lacerda de Oliveira Monitor de Programas Especiais 2º lugar
José Gildefran de Souza Linz Monitor de Programas Especiais 3º lugar
Jucicleia Machado Monitor de Programas Especiais 4º lugar
Patricia Hernandes Bezerra Monitor de Programas Especiais 5º lugar
Bonfim bomingos Chagas Monitor de Programas Especiais 6º lugar
Maria Ilma Ramalho de Holanda Sá Monitor de Programas Especiais 7º lugar

Art. 2°. Fica designado o dia 10 de fevereirode 2016, às 8:30 horas, para a posse dos nomeados 
nos cargos acima mencionados. A Posse se dará mediante assinatura em termo respectivo junto à Secretaria de 
Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Poço Dantas. 

§ 1°. Para a posse no cargo público, deverá o candidato ter apresentado até o dia 05de fevereirode 
2016 toda a documentação e exames médicos abaixo relacionados, sob pena de ser tornada sem efeito sua nomeação e ter 
perdido seu direito ao cargo para o qual foi nomeado (art. 21, § 2º da Lei Municipal 025/1997):

Documentação:
- 01(uma) foto 3X4 (três por quatro);
- Cópia autenticada do CPF;
- Cópia autenticada da Cédula de Identidade;
- Cópia autenticada da Carteira de Trabalho;
- Cópia autenticada do Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral;
- Cópia autenticada do PIS/PASEP/NIT, se cadastrado;
- Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Certidão de antecedentes criminais do domicílio do candidato;
- Cópia autenticada do Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
- Cópia do comprovante de residência;
- Cópia autenticada do comprovante de escolaridade exigida para o cargo;
- Declaração de bens com firma reconhecida;
- Declaração de cargos e/ou empregos públicos com firma reconhecida ou Declaração de que não 

tem vínculo empregatício com outro órgão público com firma reconhecida;

Exames médicos realizados há, no máximo, três meses:
- Teste de VDRL – Sífilis;
- Glicemia em jejum;
- Hemograma completo;
- Sumário de urina;

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: Nº 01.615.653/0001-48
PORTARIA DE NOMEAÇÃO N° 010/2016 – CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO 
O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO DANTAS, no uso de suas atribuições legais, com base nota-

damente no art.10, I, no art.12, caput, todos da Lei Municipal n° 025, de 18 de agosto de 1997, etc.,

RESOLVE:
Art. 1°.Nomear, em caráter efetivo, nos respectivos cargos abaixo indicados, em virtude de 

aprovação em Concurso Público, objeto do Edital 001/2011, datado de 11 de julho de 2011, com o 
resultado homologado por meio do Decreto de Homologação Nº 001/2012, publicado no Diário Oficial 
do Estado, página 18, edição do dia 12 de janeiro de 2012, e no Diário Oficial do Município “Diário 
do Povo”, edição do dia 12 de janeiro de 2012, prorrogado por mais dois anos pelo Decreto nº 09, 
de 29 de outubro de 2013, cujas publicações foram feitas no “Diário do Povo” em 29 de outubro de 
2013 e no “Diário Oficial do Estado da Paraíba” em 30 de outubro de 2013,os seguintes candidatos 
habilitados, pela ordem de classificação:

Art. 2°. Fica designado o dia 10 de fevereirode 2016, às 8:30 horas, para a posse dos nomeados 
nos cargos acima mencionados. A Posse se dará mediante assinatura em termo respectivo junto à 
Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Poço Dantas. 

§ 1°. Para a posse no cargo público, deverá o candidato ter apresentado até o dia 05de feverei-
rode 2016 toda a documentação e exames médicos abaixo relacionados, sob pena de ser tornada 
sem efeito sua nomeação e ter perdido seu direito ao cargo para o qual foi nomeado (art. 21, § 2º 
da Lei Municipal 025/1997):

Documentação:
- 01(uma) foto 3X4 (três por quatro);
- Cópia autenticada do CPF;
- Cópia autenticada da Cédula de Identidade;
- Cópia autenticada da Carteira de Trabalho;
- Cópia autenticada do Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral;
- Cópia autenticada do PIS/PASEP/NIT, se cadastrado;
- Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Certidão de antecedentes criminais do domicílio do candidato;
- Cópia autenticada do Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
- Cópia do comprovante de residência;
- Cópia autenticada do comprovante de escolaridade exigida para o cargo;
- Declaração de bens com firma reconhecida;
- Declaração de cargos e/ou empregos públicos com firma reconhecida ou Declaração de que 

não tem vínculo empregatício com outro órgão público com firma reconhecida;

Exames médicos realizados há, no máximo, três meses:
- Teste de VDRL – Sífilis;
- Glicemia em jejum;
- Hemograma completo;
- Sumário de urina;
- Eletrocardiograma.

§ 2°. A não apresentação de qualquer dos documentos indicados no parágrafo anterior dentro do 
prazo estabelecido implicará na perda do direito de tomar posse no cargo para o qual o candidato 
foi habilitado, tornando sem efeito sua nomeação.

§ 3°. A posse dos candidatos nomeados para cargos de nível superior ou médio, cujo exercício 
da profissão é condicionado por lei à inscrição em entidade de classe, fica vinculada à comprovação 
do respectivo registro no órgão competente no mesmo prazo estabelecido no § 1° deste artigo, sob 
pena de ser-lhe negada a posse e tornada sem efeito sua nomeação.

Art. 3°. A ausência de candidato nomeado à posse ou a não apresentação de toda a documentação 
exigida até a data limite implicará na perda do direito à nomeação e renúncia à vaga.

Art. 4°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO do Município de Poço Dantas, 11 de janeiro de 2016.
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

FUNDO MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2016

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2015
PROCESSO ADM. Nº 2015.12.060

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
EMPRESA: POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANTIAGO LTDA -CNPJ: 70.094.628/0001-89.
VALOR TOTAL REGISTRADO:

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QUANT UND V. UNIT. V. TOTAL 

2 ETANOL IPIRANGA
L 30.000

        3,06 R$       91.800,00 

3 ÓLEO DIESEL IPIRANGA
L 70.000

        3,13 R$      219.100,00 

4 ÓLEO DIESEL S10 IPIRANGA
L 80.000

           3,25 R$      260.000,00 

5 ADITIVO-ARLA-32 BALDE 20L PETROBRAS

UNID 20
        99,00 R$         1.980,00 

6 ÓLEO DE MOTOR DIESEL 15W-40 BALDE 20L LUBRAX
UNID

70      248,00 R$       17.360,00 

7 ÓLEO DE MOTOR DIESEL  BALDE 1LT LUBRAX
UNID

150         16,50 R$         2.475,00 

8
ÓLEO DE MOTOR 20W50  PARA VEICULOS MODIVOS A GASOLINA/ETANOL BALDE 
1LT LUBRAX

UNID 150
      17,40 R$         2.610,00 

9 ÓLEO DE FREIO DOT3 E DOT4BALDE 1LT BOSH
UNID 150

      19,50 R$         2.925,00 

10 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ HIDRÁULICO -THF11 PARA MAQUINAS  BALDE 20L LUBRAX

UNID 50
     299,00 R$       14.950,00 

11 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ CAIXA DE MARCHA -90-140- BALDE 1LT LUBRAX

UNID 50
      18,00 R$            900,00 

12 FILTRO DE ÓLEO GASOLINA/ETANOL TECFIL
UNID 150

      20,90 R$         3.135,00 

13 FILTRO DE ÓLEO DIESEL TECFIL
UNID 100

     159,00 R$       15.900,00 

TOTAL GERAL R$      633.135,00 

VALIDADE DA ATA:
A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada a firmar as contratações.
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO :
Será permitida a adesão à ata de registro de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da mesma, desde que autorizado pela Prefeitura Municipal de Araçagi 
e aceito pelo fornecedor, até o dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço.

Araçagi - PB, de 12 de Janeiro 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

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, Hospitalar, fisioterapia 
e laboratorial que estão distribuídos nas Unidades Básicas de Saúde da Família (PSF), Laboratório 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 11:00 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.

Publicado no Jornal “A União” do dia 14/01/2016 – Republicado por Incorreção.
Mogeiro, 12 de janeiro de 2016.

JOSÉ JOÃO GONÇALVES
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N N.º 00003/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna 

público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2016, DO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de um veiculo tipo passeio, para atender as 
necessidades da do Programa Bolsa Família no Município de Alagoa Grande, no dia 28/01/2016 
às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n 
– Centro – Alagoa Grande - 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) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 27/01/2016.

Alagoa Grande(PB), 14 de janeiro de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

25A UNIÃO 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 036/2015, feito pela 
Comissão Permanente de Licitação em 07 de Janeiro de 2016 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93e com a Lei 10.520/03, fica decidido a:

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 036/2015, Processo nº 2015.12.060, 
ADJUDICAMOS o Presente PREGÃO PRESENCIAL para a Empresa: POSTO DE COMBUSTÍVEIS  
SANTIAGO LTDA CNPJ: 70.094.628/0001-89, no valor de R$ 633.135,00 (seiscentos e trinta e três 
mil, cento e trinta e cinco reais).

Araçagi - PB, 11 de Janeiro  de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANTIAGO LTDA CNPJ: 

70.094.628/0001-89, no valor de R$ 633.135,00 (seiscentos e trinta e três mil, cento e trinta e cinco 
reais), pelas razões expostas no referido Laudo.

Araçagi - PB, 11 de Janeiro de 2016.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  001/2016 
Araçagi-PB, 13 de Janeiro  de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 036/2015
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTE-

CIMENTO DA FROTA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANTIAGO LTDA 
CNPJ: 70.094.628/0001-89
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 347.463,00  (Trezentos e quarenta e sete mil  quatrocentos e sessenta e 

três reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.020 – Gabinete do Prefeito – 02020.04.122.0052.2004-manutenção das atividades do Gabi-

nete do Prefeito – 02.030 – Secretaria de Administração e planejamento – 02030.04.122.0052.2006 
– Coord. E manut. D/atividades da sec. De planejamento – 02.040 – Secretaria de Finanças – 
02040.04.123.0055.2007 – Manutenção das atividades da sec. De finanças – 02.050 – Secretaria 
do trabalho e ação social – 02050.08.122.0052.2011 – manut. Ativ. Fundo munic.d/assistencial social 
– 02.070 – Sec. Educ.cult.desportos e turismo – 02070.12.361.0403.2022 – manut. Das atividades do 
ensino fundamental-MDE – 02070.12.361.0403.2021 – manut. Desenv. Ensino fundamental-FUNDEB 
40% - 02.080 – Secretaria de Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – manut. Ativ. Obras e 
urbanismo – 02.090 – secretaria de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. Da sec. 
Agricultura – 02.100 – comunicação social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da secretaria 
de comunicação social – 02.110 – Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 – manut. 
Ativ. Da sec. De meio ambiente- 3390.30.0100 combustíveis e lubrif.automotivos – -339030.000 
material de consumo.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
POSTO DE COMBUSTÍVEIS  SANTIAGO LTDA

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  002/2016 
Araçagi-PB, 13 de Janeiro  de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 036/2015
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTE-

CIMENTO DA FROTA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANTIAGO LTDA 
CNPJ: 70.094.628/0001-89
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 110.070,00  (Cento e dez mil e setenta reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.140 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 02140.10.302.0210.2042 – COORD E MANUT. DOS 

SERVIÇOS  PUBLICOS DE SAÚDE;– 3390.30.0000 – METERIAL DE CONSUMO.
Município: Araçagi

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO                                                         
SEC.DE SAÚDE                                                                                                        
CONTRATANTE

POSTO DE COMBUSTÍVEIS  SANTIAGO LTDA
CONTRATADO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016
O Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho-PB, 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 11:00 
horas do dia 01 de Fevereiro 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 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 
12:00 e 14:00 ás 17:00hs 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, 15 de Janeiro de 2016.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151208PP00015: 

Sistema de Registro de Preços para: Contratação de empresa para aquisição parcelada de material 
de higiene, limpeza, descartáveis e consumo em geral/Superintendência de Transito e transportes 
públicos de Campina Grande – PB,  através do seu pregoeiro  oficial torna público que em face da 
empresa WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP , inscrita no CNPJ nº 14.466.615/0001-12, 
estabelecida  na Rua: Antonio de Souza Lopes nº 39 - A -  Bairro do Catolé  Campina Grande- PB, 
CEP: 58. 410-180, que foi declarada vencedora do referido certame não apresentar em tempo hábil 
o item 9.2.4. (Regularidade para com a Fazenda Federal - certidão conjunta negativa de débitos 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), conforme determina a lei. Convoca as 
empresas XAND´SCOMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, Lote - 01 e BRENO VASCONCELOS 
TOMÉ- EPP, LOTE 02 que participou do pregão já mencionado para que no dia 22 /01/2016 às 
14h00min, na sede desta da STTP,  Rua: Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande 
– PB, para que seja procedida a negociação e abertura e julgamento do envelope “2” – Habili-
tação, em face das mesmas estarem classificadas em 2º lugar nos lotes já mencionados. Caso 
não aceite será convocado o terceiro classificado e assim sucessivamente até que seja efetivada 
a contratação, ou seja, decidida pela revogação da licitação.Atendimento Externo da Comissão:  
horário de expediente, fone (83) 3341-1278. Campina Grande, 12/01/2016. José Afonso Pereira 
da Silva – Pregoeiro Oficial da STTP. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151209PP00016: 

Sistema de Registro de Preços para: Contratação de empresa para aquisição de forma parcelada 
de material de expediente e para escritório em geral/Superintendência de Transito e transportes 
públicos de Campina Grande – PB,  através do seu pregoeiro  oficial torna público que em face da 
empresa WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP , inscrita no CNPJ nº 14.466.615/0001-12,  
estabelecida  na Rua: Antonio de Souza Lopes nº 39 - A -  Bairro do Catolé  Campina Grande- PB, 
CEP: 58. 410-180, que foi declarada vencedora do referido certame não apresentar em tempo hábil 
o item 9.2.4. (Regularidade para com a Fazenda Federal - certidão conjunta negativa de débitos 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), conforme determina a lei. Convoca a empresa 
MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS, LOTE Único que participou do pregão já 
mencionado para que no dia 22 /01/2016 às 15h00min, na sede desta da STTP, Rua: Cazuza Barreto, 
113 - Estação Velha - Campina Grande – PB, para que seja procedida a negociação e abertura e 
julgamento do envelope “2” – Habilitação, em face da mesma estar classificada em 2º lugar no lote 
já mencionado. Caso não aceite será convocado o terceiro classificado e assim sucessivamente 
até que seja efetivada a contratação, ou seja, decidida pela revogação da licitação.Atendimento 
Externo da Comissão:  horário de expediente, fone (83) 3341-1278. Campina Grande, 12/01/2016. 
José Afonso Pereira da Silva – Pregoeiro Oficial da STTP. 

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 001/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2016-CPL

ESCOPO: Análise de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato.
OBJETO: Fornecimento de duas máquinas Retroescavadeiras.
LICITANTE: SOTREQ S.A.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01002/2015.
Tendo em vista a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro apresentada pela empresa 

acima, protocolada na Comissão Permanente de Licitação em 12 de janeiro de 2016, passo a 
fundamentar a decisão que será proferida a seguir.

A Prefeitura Municipal de Cajazeiras foi contemplada com o repasse do recurso financeiro 
referente ao Contrato de Repasse OGU/CAIXA nº 1009825-52/2013 – MDA – PM Cajazeiras/
PB, no montante de R$ 911.000,00 (novecentos e onze mil reais), para custear a aquisição de 
máquinas e equipamentos.

As máquinas e equipamentos foram licitados através do Processo Licitatório Pregão Eletrônico 
nº 01002/2015. O processo e os demais documentos exigidos pela Caixa Econômica Federal 
(CEF) foram entregues e o município aguardava apenas o repasse do recurso e autorização para 
execução do objeto.

O recurso foi repassado em 30 de dezembro de 2015, o que tonou impossível a confecção 
de termo aditivo de prazo para o contrato administrativo nº 00119/2015-CPL, dentro do exercício 
financeiro de 2015, no entanto, como já havia sido dada a ordem de fornecimento, pois era um dos 
documentos exigidos pelo agente financeiro (CEF), o município decidiu por empenhar a despesa, 
para garantir a possibilidade de efetuar o pagamento no exercício seguinte.

A Caixa Econômica Federal, autorizou em 7 de janeiro de 2016, a execução do objeto do contrato 
e solicitou que fosse incluído no SICONV o termo aditivo do prazo do contrato.

Porém, diante da solicitação apresentada pela empresa, e da abertura de processo adminis-
trativo para apurar se seria cabível o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, achou-se por 
bem, aguardar a conclusão do presente processo, para que se confeccionasse o termo aditivo.

Após verificar a possibilidade de alteração contratual para fins de tornar reequilibrada a condição 
anteriormente pactuada, tendo em vista que a empresa passou a sofrer com uma carga tributária 
mais gravosa, passando de 7% para 18%, relativo ao ICMS sobre venda para consumidor final 
não contribuinte, conforme se verifica nos autos do Processo Administrativo, e que se encontra em 
conformidade com o parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município de Cajazeiras, DECIDO 
PELA PROCEDÊNCIA DA SOLICITAÇÃO, nos termos que se seguem:

1.      O valor do contrato administrativo nº 00119/2015-CPL, passa a ter valor de face de R$ 
410.478,00 (quatrocentos e dez mil quatrocentos e setenta e oito reais) resultado do acréscimo 
da diferença de 11% (onze pontos percentuais), que representa a diferença da carga tributária 
suportada pela empresa a partir de 1º de janeiro de 2016.

2.      A alteração contratual toma por base a previsão legal contida na norma nacional de licita-
ções e contratos, mais especificamente na alínea d, do inciso II, e § 5º do artigo 65, da lei 8.666/93.

3.      Fica a Comissão Permanente de Licitações autorizada, assim que solicitada pela Secretaria 
de desenvolvimento Rural e do Meio Ambiente, a confeccionar o termo aditivo prorrogando prazo 
e alterando o valor do contrato, nos termos do tópico 1, desta decisão. 

Cajazeiras, 12 de janeiro de 2016.
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal de Cajazeiras            

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 327/2015
 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 órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 28/01/2016 às 09:00 horas para:

Registro de Preços para aquisição de Tablet Educacional – Secretaria de Estado da Educação 
– SEE, 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 
Nº15-01424-1 

João pessoa, 14 de janeiro de 2016.
Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

Resultado do julgamento Habilitação
Concorrência  nº 001/2015
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DOS 

RAMOS, 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 MSX CONSTRU-
ÇÕES E INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 09.305.384/0001-25 e POLIGONAL 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ: 35.503.556/0001-5  foram HABILITADAS, para a 
fase de abertura de proposta de preços, por cumprimento integral dos itens 5 e 6 do edital, enquanto 
as empresas RTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA/ CNPJ: 12.209.627/0001-36; COFEM 
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA ME/ CNPJ: 11.602.733/0001-12; ANDRA-
DE COSTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP/ CNPJ: 19.487.408/0001-68; DANTAS 
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME/ CNPJ: 13.047.341/0001-64; JADA CONSTRUÇÕES 
E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP/ CNPJ: 10.292.460/0001-94; CONSTRUTORA PRINCESA 
DO VALE LTDA ME/ CNPJ: 15.233.791/0001-77 foram INABILITADAS, por descumprimento dos 
itens 5 e 6 do edital. Deste modo, a abertura dos envelopes de proposta de preços ocorrerá no dia 
25/01/2016 as 10:00 hs na sala da COPELI. Maiores informações, na sala da COPELI localizada 
na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n, Centro, São Jose dos Ramos ou através do telefone/ (083) 
3682-1086, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

São José dos Ramos, 14 de janeiro de 2016
Angelina Lourenço de Melo

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N. º 001/2016
A CÂMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, torna público para conhecimento dos interessa-

dos, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço do tipo menor preço, EXCLUSIVO para 
ME e EPP, em sessão pública no dia 02/02/2016 as 10:00 horas, tendo como objetivo: Contratação 
de mão de obra para construção do prédio sede da Câmara Municipal de Juarez Távora; Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/2006 alterações 
e demais normas inerentes a espécie; Maiores informações e aquisição do edital completo na 
Rua Coronel Francisco Honório, 475 – CENTRO – 58.387-000 – Juarez Távora/PB, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Juarez Távora 14 de janeiro de 2016.
JOSÉ JUSTINO DA SILVA SOBRINHO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 036/2015.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e análise dos 
envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 07 de Janeiro  de 2016 as 
9:15 hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações 
em licitação realizada na modalidade Pregão Presencial  do tipo menor preço por item , foi vencedor:–, 
a Empresa POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANTIAGO LTDA- CNPJ: 70.094.628/0001-89 no valor 
total de R$ 633.135,00 (seiscentos e trinta e três mil, cento e trinta e cinco reais).

Araçagi, 08 de Janeiro de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, 
sediada na Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha – PB, às 15h00min – (horário local), 
do dia 28 de Janeiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratações eventuais e locações mensais de Veículos diversos até dezembro de 2016. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, 8.666/93, 123/06 e 
Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Alagoinha, 14 de Janeiro de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dr. 
João Pequeno, 39, Centro - Alagoinha – PB, às 08h30min – (horário local), do dia 28 de Janeiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Locações de veículos para 
transportes diversos até dezembro de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02, 8.666/93, 123/06 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no 
horário das 08h00min as 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 14 de Janeiro de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 08h30min – (horário local), do dia 29.01.2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações/contratações eventuais de 
Veículos diversos para os transportes de “alunos / outros”. Recursos: previstos no orçamento vi-
gente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2010. Informações: 
no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Pilões - PB, 14 de Janeiro de 2016.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01001/2016
A Prefeitura Municipal de Cajazeiras, sediada na Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253- Cen-

tro - Cajazeiras - PB, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados pela 
portaria nº 158/2015, Torna público para conhecimento dos interessados que realizará a licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO,  visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras em sessão pública eletrônica a partir das 09:00 horas do dia 28 de 
janeiro de 2016, através do site www.cidadecompras.com.br, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
E APARELHOS DE INFORMATICA A FIM DE FOMENTAR AS NECESSIDADES DE TODAS AS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. O Edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no endereço supracitado, ou nos sites: www.cidadecompras.
com.br, www.cajazeiras.pb.gov.br. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3531-4383.

Cajazeiras - PB, 13 de Janeiro de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Francisca Claudino Fernandes, 01 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:00 horas do dia 28 de Janeiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de combustíveis, óleos lubrificantes e filtros de óleo, para atender a demanda da frota de veículos 
da Prefeitura e todas as Secretarias do município de Joca Claudino - PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35631057.
Joca Claudino - PB, 14 de Janeiro de 2016

JOLISBERTON VITAL DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação dos 
Serviços de contabilidade, assessoria técnica contábil, administrativa e financeira para o Fundo 
Municipal de Saúde de Água Branca PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 14 de Janeiro de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Presidente da Comissão

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

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

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 15:30 horas do dia 28 de Janeiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE CON-
VERSÃO/MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE USO 
DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 33922276.

Email: licitacao_queimadas@hotmail.com
Queimadas - PB, 14 de Janeiro de 2016.

SAMANTHA ANDRADE MAIA
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Água Branca - PB, por conduto de seu Prefeito Municipal, torna público, 

que fica REVOGADO o processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 00058/2015, oriundo 
do Processo Administrativo nº 151111PP00058, bem como todos os atos dele decorrentes, inclusive 
suas publicações, que tem por objeto aquisição de um veiculo de passeio zero KM destinado ao 
Transporte de equipe da Unidade de Saúde da Família da Vila Papagaio no Município de Água 
Branca/PB, e o faz com fulcro no Art. 49, da Lei Federal nº 8.666/1993 e Parecer Jurídico apenso 
ao Processo. Maiores informações na sede da Prefeitura, situada na Rua Sargento Florentino Leite, 
S/N - Centro - Água Branca - PB, das 08:00 às 12:00hs (horário local), ou pelo Fone: (083) 3481-1027. 

Água Branca - PB, 12 de Janeiro de 2015.
TARCISIO ALVES FIRMINO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação dos 
serviços de contabilidade, assessoria técnica contábil, administrativa e financeira para a Prefeitura 
Municipal de Água Branca PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 14 de Janeiro de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA
Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 13:30 horas do dia 02 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE SANTA HELENA-PB. 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: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM

Santa Helena - PB, 14 de Janeiro de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 14:30 horas do dia 04 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS 
E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE SANTA HELENA-PB. 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: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM

Santa Helena - PB, 14 de Janeiro de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
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 14:00 horas do dia 02 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNE-
ROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS. 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, 14 de Janeiro de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
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 04 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. 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, 14 de Janeiro de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Janeiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material 
de construção, hidráulico, elétrico e equipamentos utilizados em construção civil destinados as 
diversas secretarias do Município de Água Branca/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 14 de Janeiro de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 11:00 horas do dia 28 de Janeiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material 
de construção, hidráulico, elétrico e equipamentos utilizados em construção civil destinados a 
manutenção do Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 14 de Janeiro de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA

Pregoeira Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às14:30 horas do dia 28 de Janeiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de operador 
de máquinas pesadas, para a Secretária de Agricultura do município de Água Branca/PB.Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 01/2007. Informações e entrega do Edital no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 14 de janeiro de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA

Pregoeira Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 022/2015-CPL
ESCOPO: ANÁLISE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A ATA DE JULGAMENTO 

DE HABILITAÇÃO, SOLICITAÇÃO DE PARECER E ENCAMINHAMENTO PARA DECISÃO DA 
AUTORIDADE COMPETENTE.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Tomada de Preços nº 60003/2015.
OBJETO: Construção de uma Academia de Saúde no Parque Dom Bosco, Município de 

Cajazeiras-PB.
Após analisar o recurso apresentado pela empresa ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS, protocolado dia 17 de dezembro de 2015 nesta CPL, contra a inabilitação no processo 
licitatório acima descrito, o qual pleiteia reconsideração da decisão proferida na Ata de Análise de 
Documentos para Habilitação, que inabilitou a referida empresa por desatendimento dos itens 8.2.2, 
8.3.1 e 8.3.2 do instrumento convocatório, passo fazer as devidas considerações:

Com relação ao item 8.2.2, a empresa alega que o balanço patrimonial do ultimo exercício se 
encerra dia 30 do corrente ano, no entanto este exercício é o atual. As demonstrações contábeis 
do exercício anterior a que se refere o instrumento convocatório são as do exercício de 2014. A 
empresa apresentou apenas o balanço de abertura e a análise dos índices econômicos apurados 
com base no balanço de abertura, mas não o de encerramento do exercício de 2014. O edital é 
claro quanto a este tópico.

Ao que tange o item 8.3.1, a empresa pugna por melhor análise da documentação e afirma que 
cumpre os itens do edital, no entanto, não apresentou a comprovação da prestação de garantia nos 
termos do item 6.7.1, cujo valor estipulado foi de R$ 667,70 (seiscentos e sessenta e sete reais e 
setenta centavos) e que deveria ter sido prestada até o dia 18 de novembro de 2015.

Referente ao item 8.3.2, que versa sobre a comprovação de capacidade técnica em conformidade 
com o item 6.7.2 do edital, a empresa afirma o cumprimento da exigência editalícia, o que não se 
observa como verdade, pois o que foi apresentado como comprovação de capacidade técnica 
apenas é uma listagem dos ARTs emitidos pela Responsável Técnica da empresa (fls. 253-282), 
sem que haja o timbre da instituição que expediu a lista, nem chancela do órgão responsável pela 
fiscalização da atividade, no caso o CREA.

O edital é claro ao exigir no item 6.7.2, atestado expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, de que o responsável técnico designado pela licitante executou serviços de características 
semelhantes à parcela mais relevante da obra. Acrescenta, ainda, que o atestado só será aceito se 
acompanhado da Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitido pelo CREA. 

Diante das considerações acima, e da necessidade de um posicionamento jurídico sobre o 
Recurso Administrativo apresentado pela empresa, REMETO os autos do processo licitatório em 
tela à Procuradoria Geral do Município para emissão de Parecer Jurídico, para que o mesmo sirva 
de base para julgamento do recurso impetrado.

Fica mantida, até o julgamento do recurso pela autoridade competente, a decisão emanada na 
Ata de Análise de Documentos para Habilitação, que inabilita a referida empresa por desatendimento 
dos itens 8.2.2, 8.3.1 e 8.3.2 do instrumento convocatório.

Cajazeiras, 29 de dezembro de 2015.
PATRICK NOBRE DA SILVA

Presidente da Comissão permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
AVISO DE PRORROGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00001/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de combustíveis e lubrificantes, dentro dos 
limites do município de Condado, com fornecimento parcelado, conforme solicitações das Secre-
tarias Municipais.

A Pregoeira comunica aos interessados que a abertura da sessão pública fica adiada para o 
dia 29/01/2016, às 08:30 horas.

Condado - PB, 14 de Janeiro de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
AVISO DE PRORROGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00002/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição parcelada de urnas funerárias, incluindo os 
serviços de traslado funeral, destinado ao município de Condado.

A Pregoeira comunica aos interessados que a abertura da sessão pública fica adiada para o 
dia 29/01/2016, às 09:30 horas.

Condado - PB, 14 de Janeiro de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
AVISO DE PRORROGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00003/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de exames laboratoriais para 
atender as atividades da Secretaria de Saúde do município.

A Pregoeira comunica aos interessados que a abertura da sessão pública fica adiada para o 
dia 29/01/2016, às 10:30 horas.

Condado - PB, 14 de Janeiro de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de material de informática 

para atender as necessidades de todas as secretarias do município de Patos PB.
ABERTURA 27/01/2016 às 8h30min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 14 de janeiro de 2016
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de peças de veículos 

pequeno e grande Porte, visando atender as necessidades de todas as secretarias do município 
de Patos PB.

ABERTURA 27/01/2016 as 15h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 14 de janeiro de 2016
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira
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