
ana carolina Artista apresenta hoje, 
no Teatro Pedra do Reino, em João Pessoa, 
o show intimista “Solo”.  PÁGina 5

vila olímPica Seleção de Nado Sin-
cronizado da Rússia encanta paraiba-
nos em treinos na capital.  PÁGina 21

menos imPosto Nova alíquota de 
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presários mantêm preços.  PÁGina 13
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l Justiça volta a barrar medidas de proteção a Areia Vermelha. Página 3
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Fenômeno deve enfraquecer até março, indica previsão trimestral divulgada ontem pela Aesa. A mudança levará chuva 
para Cariri, Curimataú, Sertão e Alto Sertão e poderá amenizar a situação de escassez de água no Estado.  PÁGina 3
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viaDUto Do Geisel Governo já concluiu metade da obra que deve solu-
cionar problemas de trânsito nas zonas Sul e Sudeste da capital.  PÁGina 15

salão De artesanato 23ª edição do evento, aberta ontem à noite no 
Espaço Cultural José Lins do Rego, homenageia o algodão colorido.  PÁGina 4

vigilância Educação

Paraíba terá r$ 2,8 milhões a 
mais para desenvolver ações de 
vigilância em saúde.  PÁGina 14

resultado da chamada única 
será divulgado na próxima segun-
da-feira, na internet.  PÁGina 9

el niño perde força
e PB terá mais chuva

Ministério da Saúde
libera recursos extras 
para combate ao Aedes

Mais de 2,7 milhões
de candidatos se
inscrevem no Sisu



Aberto ontem, e com programação que 
se estende até o dia 31 deste mês no Espaço 
Cultural, o Salão do Artesanato da Paraíba 
alcança a sua 23ª edição, absolutamente 
consolidado como evento cultural e turís-
tico do Estado. Distribuídos numa área de 
quase 1.400 metros, artesãos das mais di-
ferentes microrregiões paraibanas vão ex-
por trabalhos e habilidades que costumam 
encantar a todos os visitantes. O tema deste 
ano homenageia o algodão colorido, natu-
ralmente produzido no Estado. De acordo 
com seus organizadores poderá movimen-
tar mais de meio milhão de reais na econo-
mia da Paraíba.

Rico em quantidade e qualidade o ar-
tesanato paraibano é reconhecido em todo 
Nordeste pela excelência de sua confecção e 
pela sua qualidade artística. Para o artesão, 
qualquer material é ponto de partida para 
sua imaginação: da madeira à palha, da es-
topa à pedra, tudo ganha nova vida e dimen-
são nas mãos hábeis destes homens que re-
tiram do imaginário e do cotidiano os temas 
para suas peças. As redes paraibanas, por 
exemplo, são famosas pelo estampado que 
apresentam e pelas ricas varandas traba-
lhadas. O município de São Bento é o princi-
pal fabricante do produto e em seus teares 
manuais, homens, mulheres e meninos se 
dedicam a essa atividade cotidianamente. 

Este ano, o evento conta com a parti-
cipação direta de cerca de 400 artesãos, 
representando pelo menos 70 municípios, 
espalhados nas regiões do Agreste, Zona 
da Mata, Sertão e Borborema. Pelas esti-
mativas dos gestores do Programa de Arte-
sanato Paraibano, esta 23ª edição do Salão 
deverá atrair ao local um total de 50 mil 

visitantes. E a boa notícia é que o espaço é 
amplo, bem acessível e conta com uma be-
líssima decoração elaborada com produ-
tos feitos de algodão colorido. Para evitar 
atropelos e dificuldade de locomoção, foi 
instalada uma “ilha de descanso” na qual as 
pessoas poderão contar com sala de emer-
gência, fraldário, lanchonetes e outros ser-
viços, além de um palco para apresentações 
culturais. 

Outra informação relevante é que por 
meio de convênio entre o Governo do Es-
tado e o Sebrae será oferecida uma progra-
mação visando a capacitação dos artesãos e 
dos que pretendem empreender nesta área: 
mesa redonda com o comitê gestor do algo-
dão colorido; palestras de empreendedor 
individual, associações e cooperativas, e 
combate à violência contra a mulher; apre-
sentações 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.

O Salão de Artesanato coroa o excelente 
trabalho que vem sendo realizado pelo PAP. 
Ao longo do ano passado, em todas as ações 
realizadas, o programa envolveu mais de 
quatro mil artesãos. O balanço é altamente 
positivo e mostra o quanto o setor evoluiu 
neste período, não só do ponto de vista eco-
nômico, mas também cultural e socialmente. 
Na avaliação de cientistas sociais, nada define 
melhor um povo do que a sua cultura. E nada 
mais revelador da criatividade de uma gente 
do que a cultura popular e o seu artesanato. 
O incentivo que os órgãos oficiais, com seus 
programas e suas realizações, vêm dando aos 
artesãos e aos frutos de sua arte, marca o mo-
mento muito especial que a Paraíba vive.

Editorial

 Crônica

 A festa do artesanato

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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No palco do mundo

Alguém se prepara para tomar o café da 
manhã. Liga a televisão, e a imagem da ga-
rota em estado de choque, após ter sido se-
questrada, espancada e estuprada por um 
grupo de homens adultos, lhe provoca um 
abalo sísmico interior. A vítima chora e tre-
me. Lembra um feto, embora esteja sentada, 
parecendo bicho acuado. O mundo, para ela, 
é agora um animal traiçoeiro e violento. Ou 
um “thriller” de horror, em cujo enredo a ino-
cência está, para sempre, perdida.

O café e o pão se transfiguram em um 
copo de sangue e um pedaço de carne. O es-
tômago embrulha, espantando o apetite. Um 
ódio intenso lhe esquenta o corpo e embota o 
cérebro, expulsando, para os níveis mais bai-
xos, o discernimento. Imagina-se estrangu-
lando os algozes da garota. É pouco. Depen-
dura-os de cabeça para baixo, e lhes extrai 
os órgãos genitais a faca. Depois, senta-se na 
cadeira, para lhes assistir a agonia, até os es-
pasmos finais.

Porém – reflete -, não sou Deus. Não me 
cabe julgar, condenar, decretar e executar, eu 
mesmo, as penas, quando meus semelhantes 
se comportam, ferozmente, contrários aos 
mandamentos divinos. Sou cristão. Portanto, 
devo entender que o mais elevado atributo 
de Deus é a misericórdia. E, se Ele perdoa, 
também devo perdoar. Mesmo com a consci-
ência em crise (pela dúvida) e o coração par-
tido (pela dor), devo perdoar os implacáveis 
criminosos.

A raiva arrefece, mas não cessa de todo. 
A imagem da garota em prantos volta à tela, 
e lhe sacode novamente o juízo. Pede perdão 
a Deus, e lamenta o fato de o desejo de vin-
gança ser mais sólido que a fé. Sou pecador, 
justifica-se. Como um anjo salvador, o espíri-
to das leis o ilumina. Pondera, então, que vive 
em um Estado Democrático de Direito, e que 
é preciso acreditar na justiça dos homens, 
em detrimento da vontade de fazer justiça 
com as próprias mãos.

Resigna-se. E até pensa em comer, para 
retornar logo à rotina de casa, trabalho e bar, 
para esquecer. Que fez a garota para merecer 
destino tão cruel? Por que nem Deus nem os 
homens a protegeram do infortúnio? A in-
quietação regressa mais forte. Os desígnios 
divinos e a natureza humana lhe esfacelam 
a fé e a razão. Uma profusão de revoltas. Ab-
dicar de tudo. Assumir o ceticismo, a passi-
vidade, a omissão. Desprezar ensinamentos, 
normas, valores sociais.

Dar as costas para o mundo não só é inú-
til, mas impossível, conclui. O destino - obe-
deça a quem obedecer, inclusive ao acaso 
- um dia virá lhe bater à porta em circuns-
tâncias imprevisíveis. Então se levanta e sai 
à rua. Respira fundo, olha para o alto, e sorri. 
Abraça, afaga, e beija a menina. Reconcilia-
-se. Depois caminha resoluto sobre o palco 
do mundo, para mais um dia de atuação, sem 
saber se será cômico ou trágico o espetáculo, 
para cujo elenco será convidado.

            

Que fez a garota para merecer destino tão cruel? Por que  
nem Deus nem os homens a protegeram do infortúnio?
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“Tenho de engolir isso”. Do ex-
-governador Roberto Paulino, 
no café da manhã que o PMDB 
ofereceu aos pré-candidatos, 
ontem, em João Pessoa. Fa-
zia referência à aliança que 
está sendo articulada com o 
PSDB, na capital. A divergên-
cia política com os tucanos 
em seu principal reduto, Gua-
rabira, não lhe é digerível, daí 
a falta de simpatia dele com 
essa aproximação.

Há uma expectativa da impren-
sa que acompanha o noticiário 
político quanto à postura que o 
deputado Manoel Junior adota-
rá em relação ao presidente da 
Câmara dos Deputados, Edu-
ardo Cunha (PMDB), cuja ima-
gem está desgastada, após 
denúncias de envolvimento 
em corrupção. Em um ano elei-
toral, não fará bem à sua can-
didatura ser chamado de “fiel 
escudeiro” de Cunha.

“É um ano eleitoral e a reforma da Previdência exige 
da parte do parlamentar certo espírito de renúncia 
em relação às pessoas que se aposentaram e estão 
para se aposentar, e cria certo temor que determi-
nadas garantias serão abolidas”. Do ex-ministro da 
Previdência e senador Garibaldi Alves (PMDB), des-
crente quanto à aprovação de mudanças na conces-
são da aposentadoria, este ano.

NÃO PASSA

UM NOVO ‘AUGUSTO DOS ANJOS’

FIDELIDADE

UNInforme

PROJETO INDIGESTO

PRé-CAMPANhA

PL QUER PROIBIR COLIGAÇõES NO 1º TURNO

Sem entrar no mérito da questão quan-
to à necessidade de reforma no sistema 
de Previdência Social – que prevê redu-
ção de gastos com aposentadorias – a 
‘leitura política’ que se faz da proposta 
do governo é que ela será inteiramente 
indigesta, criando grande empecilho às 
candidaturas do PT. O discurso da opo-
sição será um só: este é o governo que 
impediu você de se aposentar.

“Trocou 24 secretários. Das 
duas uma: ou escolheu mal 
ou não teve comando. Acho 
que a segunda opção é a 
mais certa”. Do deputado 
Manoel Júnior (PMDB), pré-
-candidato a prefeito de 
João Pessoa, alfinetando 
o prefeito Luciano Carta-
xo (PSD). E afirmou, numa 
emissora de TV da capital, 
que “falta planejamento na 
gestão municipal”.

Até março, o Memorial Augusto dos Anjos, em Sapé, ganhará nova figura, nos informa a Energisa Pa-
raíba, que doará R$ 51 mil para revitalização do equipamento. Recursos da Prefeitura Municipal, em 
infraestrutura, e do Fundo de Incentivo à Cultura, na digitalização do acervo, completam a parceria. 
Coincidência: a empresa nasceu com a criação da Companhia Força e Luz Cataguazes/Leopoldina (MG), 
em 1905. Foi nesta última que o poeta paraibano morreu, nove anos depois.

Tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado projeto de lei do pedetista Cris-
tovam Buarque (foto) que, certamente, será alvo de debates acalorados e polêmica no Congresso. É o que 
prevê alteração na Lei Eleitoral (Lei 9504/97), proibindo os partidos políticos de celebrarem coligações no 
primeiro turno das eleições para presidente da República, governador e prefeito. Pela proposta, a legenda 
que quiser participar da eleição majoritária terá de lançar candidatura própria – somente em eventual se-
gundo turno, as coligações seriam admitidas, sendo que a sigla teria cinco dias para realizar convenções, 
a contar da divulgação oficial do resultado do primeiro turno. A matéria deverá encontrar forte resistência 
na Casa e se, eventualmente, for aprovada, ainda terá de ser acatada pela Câmara dos Deputados. Tem 
um longo caminho a percorrer. O senador justifica seu projeto: Em vez de reunir partidos com afinidades 
políticas, programáticas e ideológicas, as coligações têm se prestado à realização de negócios escusos. 
Oferece-se, de um lado, tempo de rádio e televisão, e recebe-se, em troca, apoio financeiro para a realização 
das campanhas, além da promessa de cargos no futuro governo”. Não poderia ocorrer iguais ‘desvios’ no 
segundo turno?, eis uma pergunta a se fazer.

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Aesa prevê enfraquecimento do 
El Niño e mais chuva em 2016
Previsão da meteorologia 
para o trimestre foi 
divulgada em Campina

Feliphe Rojas
Especial para A União

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

Eu, Anecy, Walter, Sávio Rolim, não dizíamos uma 
só palavra. Em transe mesmo, Glauber não admi-
tia qualquer interrupção na audição daquele de 
quem levou as  “Bachianas” para a trilha sonora de 
“Deus e o diabo na terra do sol”. O telefone ficava 
desligado.

Um dia, Walter tinha saído com Anecy para 
resolver coisas em torno da produção de “Brasil 
ano 2000” (com certeza o filme de linguagem mais 
tropicalista já realizado). Era em 1967. Glauber 
deixou de lado uma revista em quadrinhos que 
estava folheando (“Jerônimo, o herói do sertão”) e 
me disse, sem “prefácio” nenhum: “Carlos Aranha, 
a esquerda é burra, tremendamente burra. ‘Tô na 
esquerda, mas ela é burra”. São quase 50 anos de lá 
até hoje e a esquerda parece continuar burra.  

Gosto de duas 
composições de 
Gilberto Gil (ilus-
tração)  que se 
contrapõem e se 
completam: “Não 
tenho medo da vida” 
e “Não tenho medo 
da morte”.

Por fatos acon-
tecidos durante este primeiro e longo mês 
de 2016, incluindo o conflito entre o amor 
e o desamor e confirmações de fragilidades 
de pessoas em seus estados de saúde, fiquei 
a pensar durante grande parte da noite da 
quinta-feira: devo ter mais medo da vida ou 
da morte? Ou ter medo mais de uma que de 
outra? Ou não ter medo de nenhuma delas?

nnnnnnnnnnnn

Aceitem a transcrição de dois trechos 
das letras de Gil.

De “Não tenho medo da vida” retirei: 
“Não tenho medo da vida, mas, sim, medo 
de viver. Eis a loucura assumida, você há de 
imaginar. É que a vida atou-se a mim desde 
o dia em que eu nasci. Viver tornou-se, ou-
trossim, o medo de desatar. Viver tornou-se 
o dever de me desembaraçar”.

De “Não tenho medo da morte” trans-
crevo o trecho: “Não tenho medo da morte, 
mas, sim, medo de morrer. Qual seria a dife-
rença? - Você há de perguntar. É que a morte 

já é depois que eu deixar de respirar. Morrer 
ainda é aqui na vida, no sol, no ar. Ainda 
pode haver dor ou vontade de mijar”.

Penso nos dois estados de Gil ao com-
por as músicas. São dois estados da mesma 
filosofia. Mas, ontem, durante o banho, tive 
um “insight” e formulei uma frase questio-
nadora, porém leve, filosófica e musical:

“Desistas de procurar o sexo dos de-
mônios porque sequer conseguistes divisar 
a genitália dos anjos”.

É assim: para que procurar a morte se 
sequer conseguimos (a maioria da humani-
dade) divisar a vida?

Já passei à margem de umbrais e 
atravessei portais. Oscilei entre as ten-
tações do mal e escutei os chamados do 
bem. Decidi que o mal jamais será ferra-
do em mim com letra maiúscula. Enfim, 
nenhuma palavra será ferrada em mim, 
como se eu fosse um animal de quatro 
patas, com todo o respeito a essa parte 
da misteriosa Criação. O Bem sempre é e 
será maiúsculo. Aliás, já disseram que o 
mal não passa da ausência do Bem. Sofri 
muito para chegar a esta conclusão: não 
tenho medo da vida.  

Como disse sua mãe, dona Lúcia, 
Glauber Rocha “morreu de Brasil”. Foi de 
doença, sim. Pericardite? Mas a doença foi 
por causa do Brasil. Conheci muito Glauber 
e posso falar disso à vontade. 

Convivi com Glauber no Rio de Janei-
ro. Cheguei a morar, durante seis meses, 
no apartamento que ele dividia com seu 
cunhado, o também cineasta Walter Lima 
Júnior, na Visconde do Pirajá, em Ipane-
ma (Walter era casado com a atriz Anecy 
Rocha, morta numa queda no fosso de um 
elevador, antes de Glauber deixa o planeta).

Conversávamos sempre depois do 
almoço. Somente não havia conversa quan-
do Glauber ficava ouvindo Villa-Lobos. 

O G1 tem distribuído material pela Internet 
que em algumas ocasiões refletem um erro, 
como o que postei ontem aqui, informando que  
Ravi Shankar tivesse morrido anteontem. Eu 
devia ter colhido mais dados com fonte(s) que 

não o G1 (na semana passada, o G1 publicou 
notícia errada sobre Dilma Rousseff, por conta 
da Previdência). Como sou muito ocupado, 
escrevendo para “A União”, consultando livros 
e revisando obra de minha autoria, escorreguei 
na maionese. Lendo no Facebook observação de 

Osvaldo Travassos Sarinho, consultei o “site” da 
Ravi Shankar Foundation. Está lá: Ravi Shankar 
morreu em 11 de dezembro de 2012, no con-
dado de La Jolla, em San Diego, Califórnia, EUA. 
Decisão: a partir de agora qualquer informação 
divulgada pelo G1 será checada por mim. 

Glauber e sua visão da esquerda

Em reunião realizada na 
tarde de ontem, na sede da 
Agência Executiva de Gestão 
das Águas da Paraíba (Aesa
-PB) em Campina Grande, foi 
divulgada a previsão de chu-
vas para o próximo trimestre 
no Estado. De acordo com a 
meteorologista da entidade, 
Marle Bandeira, a previsão 
é de chuvas entre normal e 
abaixo do normal do espe-
rado para essa época do ano 
na Paraíba, o que representa 
uma evolução em compara-
ção com os anos anteriores, 
quando choveu abaixo do 
normal esperado no Estado.

Marle explicou que o en-
fraquecimento do fenômeno 
El Niño, que deve aconte-
cer em março, favorecerá a 
maior incidência de chuvas 
no Estado, principalmente 
no Cariri, Curimataú, Sertão e 
Alto Sertão. “As condições de 
hoje mostram uma tendência 
de enfraquecimento até mar-
ço [do El Niño]. Ou seja, em 
março o Oceano Pacífico de-
verá voltar à situação neutra 
[sem a atuação do El Niño]. 
O El Niño atua normalmente 
com a ausência de chuvas e 
isso é bom porque vem justa-
mente no período de chuvas 
no Cariri, Curimataú, Sertão 
e Alto Sertão”, explicou. 

Entretanto, não é possí-
vel prever se as chuvas espe-
radas para março serão sufi-
cientes para amenizar a crise 
hídrica que vive o Estado, 
porque dependerão das re-
giões onde vão cair. “Para se 
fazer uma previsão de onde 
a bacia [hidrográfica] vai ter 
mais chuva ou não, o impor-
tante é aquela previsão que a 
Aesa faz diariamente, porque 
aí a gente tem as condições 
de prever aonde que aquela 
chuva vai cair”, disse.

A novela envolvendo Areia 
Vermelha ganhou mais um epi-
sódio. A portaria da Superin-
tendência de Administração do 
Meio Ambiente (Sudema) publi-
cada ontem no Diário Oficial da 
Paraíba e que regulamenta a vi-
sitação ao Parque Estadual Ma-
rinho de Areia Vermelha foi der-
rubada ainda ontem por uma 
liminar deferida pelo juiz Keóps 
de Vasconcelos, da 4ª Vara Mista 
da Comarca de Cabedelo.

“Já existia uma liminar con-
cedida pela Justiça nessa ação 

cautelar suspendendo os efeitos 
do TAC [Termo de Ajustamento 
de Conduta] do MPPB [Minis-
tério Público da Paraíba] com a 
Sudema, decisão esta que auto-
rizava a comercialização de pro-
dutos em Areia Vermelha até 
decisão final dessa ação caute-
lar e, um dia depois da Sudema 
ser intimada dessa decisão, ela 
baixa essa portaria revertendo 
completamente a situação e 
violando a própria decisão judi-
cial”, explicou o juiz em contato 
com A União.

Kéops de Vasconcelos ain-
da criticou a lentidão da Sude-
ma em agir pela preservação  
ambiental de Areia Vermelha 
e disse que a decisão judicial 
autoriza a comercialização no 
local segundo os parâmetros 
definidos no Plano de Manejo, 
apresentado em dezembro do 
ano passado pelo secretário de 
Estado do Turismo e Desenvol-
vimento Econômico, Laplace 
Guedes, ao secretário executivo 
do Meio Ambiente, Fabiano Lu-
cena.

Fabiano Lucena disse que 
ainda não foram notificados da 
liminar e reconheceu que exis-
tiu uma inércia da Sudema em 
relação à preservação ambien-
tal do ecossistema marítimo de 
Areia Vermelha. Entretanto, ele 
culpa as gestões anteriores pelo 
descaso com o local. “Concordo 
com ele [Kéops] quanto à inércia. 
Mas não do nosso governo, que 
está fazendo o Plano de Manejo 
e não concorda com o absurdo 
[que, segundo ele, está sendo 
feito no parque marítimo]”. (F.R)

Nova liminar derruba portaria da Sudema
novElA EnvolvEndo AREiA vERmElhA

FoTo: Marcos Russo

Decisão judicial autoriza o comércio em Areia Vermelha, segundo os parâmetros definidos no Plano de Manejo, apresentado em dezembro do ano passado
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Desfile marca abertura da 23ª edição 
do Salão de Artesanato Paraibano
“Projeto Moda PAP” é nova 
proposta para dar visibilidade 
ao que é produzido no Estado

Um desfile com o que há 
de mais belo em roupas con-
feccionadas em algodão colo-
rido e acessórios produzidos 
pelos artesãos paraibanos deu 
início ontem à noite no Espaço 
Cultural José Lins do Rego, em 
João Pessoa a 23ª edição do 
Salão de Artesanato Paraibano 
que este ano tem como tema 
“O Algodão Colorido é Nos-
so”. O evento foi oficialmente 
aberto pelo governador Ricar-
do Coutinho que juntamente 
com a gestora do Programa 
de Artesanato, Lu Maia, fez o 
lançamento do “Projeto Moda 
PAP”, que é a mais nova pro-
posta do Programa de Arte-
sanato da Paraíba (PAP), cujo 
objetivo é dar mais visibilida-
de à moda produzida no Esta-
do, com incentivo aos desfi-
les, produções e capacitação 
de artesãos. 

O governador Ricardo 
Coutinho disse que a impor-
tância maior do Salão do Ar-
tesanato Paraibano é movi-
mentar a economia e firmar 
a identidade cultural do Es-
tado. “O que não podemos é 
parar por conta da crise que 
passa o País, e o artesanato 
é o trabalho manual de di-
versas pessoas e de famílias. 
Estamos na lógica de qualifi-
car e dar qualidade ao nosso 

Afamília de Azeneth Bezerra de Aragão cum-
pre o doloroso dever de comunicar o seu falecimento 
ontem, dia 15, às 13 horas, nesta capital.
A estimada mãe, sogra, avó e bisavó, contava 96 anos 

de idade e era viúva do Dr. José Antonio Aragão. Desse con-
sórcio nasceram os seguintes filhos: Marcos Antonio Be-
zerra Aragão (falecido) Marta Eleonora Aragão Ramalho, 
Augusto Carlos Bezerra Aragão, Carlos de Laerte Bezerra 
Aragão, Alberto Magno Bezerra Aragão, Rosângela Aragão 
Nascimento, e  Ana Maria Aragão de Carvalho. Deixa ainda 
14 netos e 22 bisnetos.

O seu sepultamento ocorrerá, hoje, sábado, dia 16, 
no Cemitério Parque das Acácias, nesta capital, às 11 horas 
da manhã, onde seu corpo está sendo velado desde ontem.

NOTA DE FALECIMENTO

José Alves
zavieira2@gmail.com

O governador Ricardo Coutinho disse esperar que 2016 seja o ano da regularização do artesão, para que ele seja um microempreendedor

FOTO: Marcos Russo

A Gerência de Vigilância 
Sanitária de Campina Grande 
vai encaminhar para o Aterro 
Sanitário da cidade os pro-
dutos com prazo de validade 
vencidos que foram apreen-
didos em um depósito irre-
gular do bairro do Presidente 
Médici no ano passado.

As quase quatro tone-
ladas de alimentos e pro-
dutos de higiene vencidos 
estavam interditadas no de-
pósito e já começaram a ser 
descartadas.

De acordo com a gerente 
da Gevisa, Betânia Araújo, o 
material está sendo transpor-
tado cuidadosamente porque 
apresenta riscos até mesmo 
para a saúde dos profissio-
nais da Vigilância Sanitária.

“Algumas embalagens 
mostram que os alimentos 

e produtos de higiene estão 
vencidos há mais de dois 
anos. Por isso, alguns estão 
sendo até incinerados por 
não poderem ser jogados jun-
to com outros materiais dire-
tamente no aterro”, disse.

A Polícia Civil apura se os 
alimentos eram comercializa-
dos em feiras livres de Cam-
pina Grande e mercados de 
cidades vizinhas, além de dis-
tritos. Os responsáveis pelo 
local respondem a processo e 
o depósito continua interdita-
do por oferecer riscos à saúde 
pública e por não possuir al-
vará de funcionamento.

Os proprietários alega-
ram que os alimentos seriam 
triturados para fazer ração 
animal e que alguns dos pro-
dutos serviam somente de 
matéria-prima para fabrica-
ção de sabão. Mesmo para 
essas finalidades, o material 
não pode ser utilizado.

Vigilância Sanitária 
descarta e incinera

prOduTOs vencidOs em cg Emissão de 
NFC-e cresce 
27% no mês de 
dezembro

No mês de dezembro, 
quando o comércio varejis-
ta é mais aquecido com as 
compras natalinas, o volume 
de emissão da Nota Fiscal 
Eletrônica ao Consumidor 
(NFC-e) expandiu 27,22% 
sobre o mês anterior. Dados 
do Núcleo de Análise e Pla-
nejamento de Documentos 
Fiscais da Receita Estadual 
mostram que as emissões do 
NFC-e ultrapassaram o volu-
me de 10 milhões de unidades 
no mês de dezembro, contra 
7,871 milhões de NFC-e, em 
novembro. No acumulado do 
ano, as emissões alcançaram 
45,825 milhões de notas na 
nova modalidade, que reduz 
custo às empresas e amplia o 
serviço aos consumidores.

Como a obrigatorie-
dade do NFC-e segue um 
cronograma, apenas alguns 
segmentos do varejo na Pa-
raíba estão emitindo a nova 
modalidade. O novo serviço 
implantado para as empre-
sas varejistas paraibanas no 
ano passado, que faz parte 
da modernização da Recei-
ta Estadual, traz redução 
de custos para empresas e 
ampliação de serviços de 
recuperação da nota para os 
consumidores. 

A expansão deve conti-
nuar em janeiro deste ano. No 
cronograma de implantação 
da NFC-e, os estabelecimen-
tos de varejo com faturamen-
to acima de R$ 9 milhões por 
ano na Paraíba, passaram a 
emitir a nota fiscal eletrôni-
ca dentro desse novo modelo 
desde o dia 1º deste mês.

O Governo do Es-
tado, por meio da Se-
cretaria de Estado da 
Saúde, em parceria 
com o Corpo de Bom-
beiros e a Secretaria 
de Saúde Municipal, 
realizou mais um dia 
de ações de combate 
ao Aedes aegypti no 
município de Alhan-
dra. Ontem, duplas 
formadas por Agentes 
Comunitários de En-
demias (ACE) e bom-
beiros visitaram casa 
a casa, com o objetivo 
de detectar e extermi-
nar criadouros e focos 
do mosquito transmis-
sor da dengue, chikun-
gunya e zika vírus.

A dona de casa 
Sebastiana Trajano 
recebeu a dupla e co-
mentou sobre a impor-
tância da ação para a 
população do municí-
pio. “A gente tem visto 
tantos casos em todo o 
país, por isso acho mui-
to importante, antes de 
qualquer coisa, a pre-
venção, cada um cuidar 
de sua casa, sua rua, 
para evitar esse mos-
quito”, disse.

A moradora Geane 
Barbosa acompanhou 
toda a visita, conver-
sando e tirando dúvi-
das com os profissio-
nais. Segundo ela, os 
moradores estão uni-
dos no combate ao Ae-

des. “Esse tipo de ação 
é muito interessante, 
pois recebemos infor-
mações de como preve-
nir focos do mosquito. 
Aqui a gente não deixa 
acúmulo de água para-
da, e todo mundo está 
unido. Quando encon-
tramos algum possível 
foco na casa de um vi-
zinho, nós avisamos e 
acabamos o foco”, ex-
plicou Geane. 

O sargento Samuel, 
do Corpo de Bombei-
ros, ressaltou a recep-
tividade dos morado-
res locais, e comentou 
que eles parecem bem 
orientados com relação 
ao combate ao Aedes 
aegypti. “A receptivi-
dade dos moradores 
do município de Alhan-
dra tem sido excelente. 
Eles estão realmente 
cuidando dos seus am-
bientes e interessados 
em acabar de vez com 
o mosquito. É impor-
tante lembrar que 
nesses dias de tempo 
chuvoso é bem mais 
complicado, a atenção 
e cuidado devem ser 
redobrados”, explicou 
o sargento.

A mesma operação 
com os bombeiros vem 
ocorrendo em Campina 
Grande. Na região de 
Monteiro, desde a se-
mana passada. 

(Leia mais na pág. 14)

Realizado mais um dia 
de ações em Alhandra

cOnTra O aedes aegypTi

Cláudio Goes
Sucursal de Campina Grande

sine-pB oferece 
132 oportunidades

O Sistema Nacional de Empre-
gos da Paraíba (Sine-PB) disponibiliza, 
para a próxima semana, 132 oportu-
nidades de emprego em João Pessoa, 
Campina Grande, Bayeux, Santa Rita, 
Monteiro, Mamanguape e Pombal. Há 
vagas para auxiliar de linha de pro-
dução, engenheiro civil, empregada 
doméstica, vigilante, mecânico de 
motocicleta, entre outros. A sede do 
Sine-PB em João Pessoa fica na Rua 
Duque de Caxias, 305, no Centro, 
próximo ao Terceirão. As atividades 
são desenvolvidas pelo Governo do 
Estado, por meio das ações da Secre-
taria de Estado de Desenvolvimento 
Humano (Sedh). Para se cadastrar, 
o candidato deve apresentar RG, CPF, 
currículo e Carteira de Trabalho. 

Mais informações pelos telefo-
nes (83) 3218-6619, 3218-6618 ou 
3218-6624 (em João Pessoa), e (83) 
3310-9412 (em Campina Grande). 

Brasil alfabetizado 
prorroga inscrições

As inscrições do Processo 
Seletivo Simplificado para Seleção 
de Voluntários Alfabetizadores e 
Alfabetizador - Coordenadores de 
turma do Programa Brasil Alfa-
betizado – Ciclo 2015/2016, que 
seriam encerradas ontem, na Se-
cretaria de Educação da Prefeitura 
de Campina Grande, foram prorro-
gadas até o dia 22. O processo está 
sendo realizado na Sala Pedagógica 
da Seduc, na Rua Paulino Raposo, 
347, das 7h às 11h. Os candidatos 
deverão apresentar na inscrição, 
uma foto 3x4; cópia e original da 
Cédula de Identidade; do CPF; Título 
de Eleitor; Certificado de Conclusão 
do Ensino Médio (alfabetizador) e 
Superior (coordenador de turmas) 
e um comprovante de residência 
atualizado acompanhados dos ori-
ginais; e Curriculum resumido.

artesanato para que ele possa 
se expressar nacionalmente 
e mundialmente”, disse o go-
vernador enfatizando que o 
artesanato está na 23ª edição 
em parceria com o Sebrae não 
só na formação e qualificação 
da mão de obra mas também 
na articulação e promoção 
do próprio salão que está em 
exposição no novo Espaço 
Cultural. Ricardo disse esperar 
que 2016 seja o ano da regula-
rização do artesão, para que ele 

seja um micro empreendedor.
O Salão do Artesanato Pa-

raibano é uma realização do 
Governo do Estado, por meio 
do Programa de Artesanato 
Paraibano (PAP), em parce-
ria com o Sebrae-PB, entre 
outras instituições. Durante 
a abertura foi exibido um do-
cumentário sobre a tipologia 
homenageada, o algodão co-
lorido. O superintendente do 
Sebrae, Walter Aguiar, que 
participou da abertura do 

evento, disse que o órgão está 
firme e com uma parceria só-
lida com o Governo do Estado, 
de acordo com o perfil do go-
vernador Ricardo Coutinho. 
“O artesanato paraibano está 
avançando se qualificando e 
conquistando cada vez mais 
espaço no mundo da moda 
com competitividade e inova-
ção”, afirmou Aguiar.

A 23ª edição do Salão do 
Artesanato Paraibano no ano 
passado foi visitada por cerca 

de 100 mil pessoas. Na oca-
sião foram vendidos aproxi-
madamente 45 mil produtos, 
somando mais de R$ 1 milhão 
em arrecadação, na edição que 
durou 30 dias. Este ano, a edi-
ção será menor, com 17 dias de 
evento. “Por isso, nossa expec-
tativa é de público em torno de 
50 mil pessoas e entre R$ 500 
mil e 800 mil em vendas. É um 
número otimista, apesar da 
edição ser menor, é um período 
muito propício para o turismo, 

o local é central para o público 
paraibano e teremos o incenti-
vo do transporte oferecido”, co-
mentou Lu Maia antecipando 
que o algodão colorido vai 
ser mostrado numa feira de 
moda em Paris no próximo 
mês de fevereiro. 

A edição deste ano fica-
rá aberta à visitação pública 
até o dia 31 deste mês, das 
14h às 21h, e terá a participa-
ção de cerca de 400 artesãos 
e cerca de duas mil pessoas 
envolvidas na produção. São 
pessoas que fazem parte de 
associações, cooperativas, 
grupos e indivíduos de mais 
de 70 cidades paraibanas. A 
sinalização dos estandes está 
descrita por mesorregião: 
Agreste, Sertão, Zona da Mata 
e Borborema. 

O Salão do Artesatano 
Paraibano foi todo decorado 
com a temática algodão co-
lorido, tendo ilha de descan-
so ampliada, atendendo uma 
reivindicação dos visitantes, 
em especial dos idosos. Sobre 
as novidades da estrutura, 
Lu Maia comentou: “A deco-
ração foi feita pelo arquiteto 
e designer Sérgio Matos, que 
desenvolveu luminárias ex-
clusivas para o Salão. Toda a 
decoração estará de acordo 
com o tema algodão colorido, 
traremos um painel com um 
pouco da história da tipolo-
gia. As nossas prioridades são 
atender aos nossos artesãos 
e ao público em geral de ma-
neira respeitosa em relação a 
tudo que envolve o bem-estar 
de todos”, contou Lu.
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Carlos Pereira escreve 
sobre “O velho 
almanaque Capivarol”

Página 6

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO,  16 de janeiro de 2016

Olhos nos olhos
Cantora Ana Carolina apresenta hoje, no Teatro Pedra do Reino, do Centro 
de Convenções da capital, o seu mais novo projeto, o show intimista “Solo”

“Uma acústica maravilhosa no 
teatro, um público que ama a música 
popular brasileira de me dá a honra 
de dividir um momento dedicado a 
meu exercício de interprete na voz e 
violão”.  Disse a cantora Ana Carolina 
em entrevista ao jornal A União sobre 
as expectativas em relação ao show do 
projeto “Solo”, que está em cartaz hoje, 
às 21h30, no Teatro Pedra do Reino, do 
Centro de Convenções de João Pessoa, 
acrescentando que espera “um tanto de 
silêncio e casa cheia”.

Conforme explicou esse é um show 
inteiramente novo, nunca antes apre-

sentado nesta praça, também não foi 
transformado em DVD, não foi filmado, 
“o Solo é um “veículo” que ainda está 
amaciando e quem quiser pegar caro-
na, pode chegar”, disse. O projeto “Solo” 
é um show de voz e violão composto 
pelas canções de Ana Carolina, a exem-
plo dos sucessos “Garganta” e “Eu não 
sei quase nada do mar”, além de um 
medley que inclui “Confesso”, “Tranca-
do”, “Nua” e “Pra Rua Me Levar”, ela faz 
homenagens a alguns dos compositores 
da sua admiração.

Por isso, o público contará com 
nomes, a exemplo de Chico Buarque, 
Caetano Veloso, Djavan, Belchior e Seu 
Jorge, que integram o set list, além 
da participação especial do DJ Mikael 

Mutti.  No roteiro do show, a cantora 
interpreta “Essa Pequena” e “Cecília”, 
ambas de Chico Buarque, “Miragem de 
Carnaval”, de Caetano Veloso, “Cora-
ção Selvagem”, de Belchior, “Um Amor 
Puro”, de Djavan, “Linha de Passe”, de 
João Bosco e Aldir Blanc, “Nome de 
Favela”, duas canções inéditas de Edu 
Krieger, entre outras.

Na visão de Ana Carolina, é um 
show intimista, “talvez o Solo seja o 
mais próximo que consegui chegar do 
público, converso mais, olho nos olhos, 
e consigo ouvir a respiração da plateia, 
por isso, estou amando poder cantar 
canções de outros compositores, em 
sua maioria, e poder mostrar meu lado 
de instrumentista que muitas vezes 

foi “eclipsado” pela parafernália dos 
shows com uma grande banda, cená-
rios”, revelou a cantora.

Ela adiantou que pretende circular 
com esse show, sempre que encontrar 
um local adequado para seu formato in-
timista, “tenho feito novas composições e 
desenhando novas parcerias, espero em 
breve lançar um novo trabalho, daqueles 
bem “ intensos”, sou feita de contrastes, 
gosto do quente e do frio mas nunca o 
morno”. As apresentações do projeto 
“Solo” começam em novembro do ano 
passado no Fortaleza Teatro Riomar, se-
guindo por diversos Estados e, neste mês 
foi visto no Recife, passa por João Pessoa 
e segue para o Rio de Janeiro. Em feverei-
ro será a vez São Paulo.

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

FOTOS: Divulgação e Edson Matos
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Ana carolina, considerada uma das 
grandes vozes da música

brasileira, revelou que este foi o 
show que lhe proporcionou estar 

mais próximo do público 

n Projeto “Solo” - Ana Carolina 
n Quando: 16 de janeiro de 2016
n Onde: Teatro Pedra do Reino, Centro de
Convenções, Rodovia PB-008, Km 5, s/n
n Hora: 21h30
n Duração: 90 minutos

Serviço

Atrações teatrais e 
musicais animam o 
Salão do Artesanato

PÁGINa 7 PÁGINa 8

INTERaÇÃO

Programa Detalhes 105, 
da Rádio Tabajara 
completa um ano no ar

CELEBRaÇÃO

 Consagrada por sua 
técnica impecável 
e pela potência de 
sua voz, a cantora, 
compositora, arran-
jadora, produtora, 
instrumentista e 
musicista Ana Caroli-
na já vendeu mais de 
cinco milhões de CDs 
e DVDs em seus 15 
anos de carreira. Seu 
primeiro disco foi 
lançado em 1999 e, 
hoje, sua trajetória 
já inclui 12 álbuns e 
seis DVDs. Ganhou 
sete vezes o Prêmio 
Multishow de Música 
Brasileira, três vezes 
o Troféu Imprensa 
e uma vez o Prêmio 
TIM de Música. 
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Uma carta ao
imperador

Ramalho
LeiteO velho almanaque Capivarol

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Farolito

Na minha lembrança, aí pelas 
décadas de 40 e 50 do século pas-
sado, na bodega  do meu pai -  na 
rua da Concórdia, atual Senador 
João Lira, em Jaguaribe -   não se  
vendia remédios. Aliás, naquele 
tempo, até os chamados cachetes 
só eram vendidos na farmácia. 
Mesmo assim, o representante do 
remédio feito à base do óleo de 
capivara,  todo fim de  ano deixa-
va lá na venda alguns exemplares 
do disputado almanaque Capiva-
rol, publicação que era lida por 
todas as famílias do bairro. “Seu” 
Benedito fazia a distribuição dos 
poucos que lhe cabiam, guardan-
do uns três ou quatro para con-
sumo interno e pra consulta dos 
fregueses mais assíduos.

O almanaque não era somen-
te feito de informações sobre o 
calendário do ano seguinte – datas 
mais importantes, feriados como 
Carnaval, Semana Santa, Natal e 
Ano Novo, mas também vinha com 
histórias, algumas verdadeiras ou-
tras não tanto, contadas por quem 
sabia contar, além de anedotas, 
charadas (quem não se lembra das 
sincopadas?), fábulas de Esopo e 
a famosa seção de provérbios que 
era a leitura prazerosa da minha 
avó Mãe Venância, ela que sabia 
usá-los como ninguém.

Por exemplo: “Mais vale 

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Devo uma explicação ao bravo 
leitor. Presumo que o leitor já sabe; 
devo, portanto, ao que não sabe, 
igualmente bravo. Trata-se da evo-
lução de “baê”. Tem jeito de palavra 
indígena, mas não é. Faz falta na bi-
blioteca brasileira um livro constante 
dos topônimos nacionais, de origem 
indígena, com a explicação aos bravos 
leitores dos nomes das cidades, rios, 
serras etc, batizados que foram pelos 
primeiros habitantes do Brasil. Co-
nheci de perto o linguista que podia 
ter feito esse trabalho, mas ele já se 
foi para Aruanda, e não transmitiu 
esse conhecimento às gerações. Por-
que Zé Elias não fez, não sei.

Silveira Bueno, no seu Voca-
bulário Tupi-Guarani 
Português, dá “baé” como 
“sujeito cujo nome se 
ignora”. Mas não é por aí 
que procuro a explicação 
para o topônimo. “Baê” é a 
pronúncia, em português 
do Brasil, da palavra fran-
cesa “Bayeux”. Trata-se da 
primeira cidade da França 
a ser libertada do jugo 
nazista, durante a II Guerra 
Mundial. O acontecimento 
se deu em sete de junho de 
1944. Mas ainda não se es-
tabeleceu a efeméride, a ser 
comemorada durante as 
vésperas juninas, na cidade 
brasileira que porta esse 
nome. Antigamente, o lugar chama-
va-se “Barreiras”, à beira-rio que era. 
Mas, com a notícia da libertação, o 
nome foi dado à povoação ribeirinha 
do Sanhauá.

Zé discordava da denominação 
de “tupi-guarani” à língua dos índios 
brasileiros litorâneos. Ele queria a 
palavra separada: guarani para os in-
dígenas do sul, tupi para os litorâneos 
mais ao norte, que ocupavam inclu-
sive a planície amazônica. “O termo 
é impróprio, como seria a expressão 
portugo-espanhol, dizia Zé”, Nesse 

Bayeux ganhou a guerra
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quem Deus ajuda do que quem 
cedo madruga” – quando o meu 
avô queria que ela pulasse da 
cama antes das cinco para fazer o 
seu café. Ou “A esperança é a últi-
ma que morre” – quando um dos 
filhos não estudava o suficiente 
para passar em primeira época e 
lhe restava somente a prova final 
oral. “Quem corre, cansa e quem 
anda, alcança” – quando já bem 
velhinha levava um encontrão de 
um neto no corredor estreito da 
casa. E assim, ela vivia a aplicar, 
com propriedade, o provérbio cer-
to para cada situação.

Sobre os contos das primei-

entendimento, ainda 
poderiam ser acrescenta-
dos os idiomas e dialetos 
caribenhos, fazendo do 
tupi uma das línguas de 
maior extensão geográfica 
da terra. 

O bravo leitor pode 
não acreditar, mas não era 
sobre isso que eu queria 
falar. Não me lembro mais 
qual seria o assunto dessa 
crônica. Por que Bayeux, a 
II Guerra, os silvícolas, Zé. 
Os despeitados o chama-
vam de “Zé do Índio”. Era 
um linguista que falava 
uma dezena de idiomas, 
inclusive Tupi e Cariri. Um 

dos poucos conhecedores de Cariri. 
Deixou até a minuta de uma gramática 
Cariri, que ainda não foi publicada pos-
tumamente, em que pesem os apelos 
deste escriba. Perto do seu encanta-
mento, ele me mostrou o lugar em que 
os originais de sua gramática estava 
na sua biblioteca. Morreu e o livro 
ainda não apareceu.

E a II Guerra, hein? A cidade 
francesa com sua representação no 
Brasil, sua tapeçaria famosa servindo 
de motivação e êmula a uma tapeçaria 
local, feita de sisal – matéria prima 

abundante nas fábricas de beneficia-
mento da agave, em Bayeux. Esta é a 
planta, o vegetal; sua fibra é que vem 
a ser o sisal. Daí a expressão “agave 
sisaleira”, ou também “agave forrageira” 
– o nutriente de bois. Mas sua cultura 
é uma atividade em extinção. Que o 
diga o escritor Gonzaga rodrigues, um 
dos raros estudiosos que se debruçam 
sobre o tema e o momento econômico 
dessa atividade agroindustrial, mais 
importante por ser xerófila: não há seca 
que mate um campo de agave.

A cultura do agave está pere-
cendo como a mão-de-obra que foi 
decepada pelas máquinas primitivas 
e assassinas. Zoroastro perdeu os dois 
braços, engolidos pelo desfribador. O 
que não impedia que ele atravessasse 
a nado o Açude Grande, em Princesa, 
construído no governo do Presidente 
Epitácio Pessoa. Eu era menino peque-
no quando vi Zoroastro pela primeira 
vez, os tocos dos braços emergindo da 
camisa. Assustei-me; choramos. 

Trouxeram o agave do México, 
assim como a palma. Esta ainda não 
foi absorvida pela cultura do semiári-
do. Também serve ao arraçoamento 
humano, com sua fruta e suas raquetes 
servidas como sopa ou verdura. Bravo 
leitor, faça de conta que era esse o 
tema da crônica.

Ao pesquisar a origem dos ramalho no Brejo deparei-
me com a figura do padre José Euphrosino Maria Ramalho, 
nascido no vale do Piancó mas vigário colado de Bananeiras 
até o início do século XX. Sob a jurisdição da Freguesia de 
Bananeiras estava incluída a Casa de Caridade de Santa Fé, 
localizada à chegada de Arara, hoje território de Solânea. A 
dedicação do pároco ao empreendimento do padre-mestre 
Ibiapina, levou-o a deixar aos próximos seu desejo de ser 
sepultado ao lado do mestre e, assim foi feito. Antes, porém, 
revelou ao Imperador Pedro II sua preocupação com as 
dificuldades financeiras do empreendimento social e rogou de 
sua majestade ajuda financeira para a manutenção do lar das 
órfãs. Sua carta ao Imperador merece ser transcrita:

A S. M. Imperador, Senhor: O padre José Euphrosino 
Maria ramalho, párocho collado da egreja de Nossa Senho-
ra do Livramento de Bananeiras, director e encarregado da 
casa de caridade ou recolhimento de Santa Fé, fundada pelo 
benemérito missionário apostólico rvm padre Dr. José Antonio 
de Maria Ibiapina, em a sua referida parochia, bem como da 
de Cabaceiras, pelo mesmo rvm missionário fundada na Villa 
e freguezia deste nome, ambas na província  da Parahyba do 
Norte, profundamente compenetrado da situação afflictiva, em 
que actualmente permanecem as órphãs na sobreditas casas re-
colhidas, e cujo número attinge a cento e  sessenta na primeira 
mencionada e a sessenta na segunda as quaes inevitavelmente 
succumbirão pelo rigores da fome, se uma mão bemfazeja não 
lhes vierem em auxílio; por isso que por sua natural condicção 
e educação não podem absolutamente concorrer aos logares 
em que são dispensados soccorros públicos, vem com o mais 
respeitoso acatamento, em nome da pátria, que V.M I. tanto 
estremece como em nome da caridade, que tão felizmente 
enobrece o magnânimo coração de V.M.I. pedir que se digne 
em sua alta munificência imperial arbitrar mensalmente uma 
pensão pecuniária para as referidas casas ou recolhimentos, 
até que melhorem os tempos, afim de serem soccorridas tão 
desprotegidas creaturas, as quaes, falhando as contribuiç&otild 
e;es que lhes dispensam os fies, em virtude da desastrada crise 
que a todos affecta, arrostam o mais imminente perigo, não só 
proveniente de fome e nudez, como por falta d´água potável que 
para o recolhimento de Santa Fé em Bananeiras, é procurada na 
distância de três léguas, sem que tenha recurso para acquisição 
e condução desse elemento tão indispensável.

Senhor, o humilde e obscuro párocho de Bananeiras 
recorrendo à magnanimidade de V.M.I. em favor de  suas 
infelizes jurisdiccionadas, victimas do mais desastrado e 
atterrador flagello, nutre a mais doce e a mais lisongeira 
esperança de ser attendido; pelo muito que respeitosamente 
ousa declinar nesta humilde supplica os nomes das respec-
tivas superioras encarregadas pelo benemérito dr. Ibiapina 
na direção interna e da economia dos ditos estabelecimentos 
pios, as quaes V.M.I. dignar-se-há mandar, com a presteza 
que o caso exige, endereçar o que houver por bem arbitrar: 
D. Felismina da rocha Ibiapina, superiora do recolhimnento 
de Santa F&eacut e; em Bananeiras ; D. Veneranda de S. José 
Ibiapina, superiora do recolhimnento de Cabaceiras.

Assim, P.E. deferimento,Vigário José Euphosino de 
Maria ramalho.

Padre Euphosino foi deputado provincial em 1884-1886 
mas seu nome foi grafado como padre José Euphosino Maria de 
Carvalho, no livro de Celso Mariz sobre o legislativo paraibano. 
Um equívoco que Deudedith Leitão não corrigiu ao continuar a 
história até os anos 1980. A petição ao Imperador está publica-
da na edição de domingo, dia 1º de setembro de 1880,  do jornal 
católico O Apóstolo, editado no rio de Janeiro.

Não posso dizer se o padre de Bananeiras foi atendido. 
Creio que não. Para viajar à Parahyba do Norte consta que  D. 
Pedro II teria tomado  um empréstimo ao cofre da Impera-
triz, mas assim mesmo, fez doação de algum à Santa Casa da 
Misericórdia. Destinou também um dinheiro para a remoção do 
Matadouro Público que achou em lugar impróprio. Não preciso 
dizer que todo esse dinheiro foi desviado para despesas mais 
urgentes. Esse vício vem de longe...

P.S A citada Dona Felismina da rocha Ibiapina, chamava-se 
na verdade Felismina Maria dos Santos Peregrino e vem a ser 
filha do Barão de Araruna.

Eu era menino 
pequeno
quando vi
Zoroastro
pela primeira 
vez, os tocos 
dos braços 
emergindo
da camisa.
Assustei-me; 
choramos

ras folhas do almanaque, lembro 
de um com duas páginas e meia 
que parece constar, também, da 
antiga Crestomatia. E’ uma histó-
ria que jamais esqueci, pela lição 
que encerra e pelo medo  que a 
morte sempre  nos causou.

Dizia o autor que a morte, fan-
tasiada de bruxa, foi buscar o dono 
de uma casa, cuja passagem para 
outra vida, estava marcada para 
aquela data. Ele, avisado da visita 
inesperada e indesejável, resolveu 
enganar a morte e, para tanto, deu 
folga ao criado negro que manti-
nha em casa e tomou-lhe o lugar: 
pintou-se de preto, botou vestes 
maltrapilhas e de sandálias rotas, 
ficou à espera da visitante.

Quando a morte chegou e per-
guntou pelo dono da casa, o “cria-
do” lhe informou que seu patrão 
tinha viajado e não sabia pra onde, 
nem quando voltaria. Ao ouvir a 
informação, a morte, disposta a 
cumprir sua missão, disse-lhe com 
voz cavernosa (chega a dar arre-
pios!):

- Não tem problema – como 
ele não está, eu  levo você...

E, assim, cumpriu-se a profe-
cia de que “do destino e da morte, 
ninguém foge” – repetia minha 
avó, relendo o almanaque Capi-
varol, de preferência na seção de 
provérbios... 
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Coisas de doido

Mídias em destaque

Em cartaz

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

SERVIÇO

     Humor 
Cristovam TadeuBARTOLÔ

Sábado passado, dia 9, sob título “Kim Jong-Un le 
fou”, comentei sobre a realização de testes com bomba de 
hidrogênio com capacidade 50 vezes mais potente do que a 
bomba atômica que destruiu a cidade japonesa de Hiroxi-
ma, selando a rendição incondicional do Japão aos países 
aliados e marcando o ponto final da Segunda Guerra Mun-
dial. O responsável por essa tresloucada façanha, que põe 
em mais elevado risco a paz mundial e a vida de milhares 
de pessoas, é o líder supremo da Coreia do Norte, a quem 
tacho de “le fou” (o doido), Kim Jong-Un.

Como publiquei o mesmo artigo também no Facebook, 
recebi alguns comentários que resolvi compartilhá-los 
neste espaço de mídia impressa, possibilitando integração 
dos públicos de ambos veículos de comunicação. Mostrar 
que não são apenas as coisas de doido que interessam, mas 
que, sobretudo, há preocupação com os resultados que 
poderão advir dessas insanidades mentais quando dela 
proliferam ideias e instrumentos altamente perigosos e 
nocivos às pessoas e, mais amplamente, a todo o mundo, 
como é o caso da bomba de hidrogênio de Kim Jong-Un. A 
seguir, trechos dos comentários, por ordem alfabética dos 
seus autores:

Antônio Martim Ribeiro Pinto: “Por isso o medo avan-
ça no nosso País tupiniquim com uma espécime rara do 
Pantheon lunático presidindo o País... É só esperar o pró-
ximo ato “muito doido” da nossa presidente “roraimada” 
ou “mulher sapiens” com a “mandioca” em punho criando 
novo “CPMF”. Diante dela Kim Jong é chinfrim. Ainda não 
criou nenhuma bomba, mas já conseguiu explodir o País...
Põe “porralouquice” nisso!” 

Babi  Neves: “Como diria minha avó, o remédio para 
um doido é outro! Parabéns, Alá, pelo seu texto e contexto”. 

Claire Nemer: “Estamos na contra mão da vida: man-
dam os loucos, obedece quem tem juízo”.

Esdras Correia Lima Filho: “Não confie em doido 
não!!! Boa história”. 

Lúcia Chianca: “O que fazer para nos defender? En-
contrar o ‘buraco negro’ para escapar?”

Marilene de Souza Lima: “São loucuras com conse-
quências diversas, pois a loucura praticada pelo maluco da 
estória do seu pai alcançou uma extensão de limites con-
tornáveis o que, infelizmente não ocorrerá com o maluco 
da Coreia do Norte. É preocupante”. 

Pedro Brito: “O perigo é eminente, podemos ter um 
problema muito sério, em relação a operação desses testes 
nucleares no planeta. Onde está o Conselho de Segurança 
da ONU e outros que não entram com força e determinação 
para solução de tão grave problema? Vão esperar que eles 
fabriquem mais bombas e as utilizem de forma errada em 
alguma grande potência por ai, podendo até mexer com 
as forças gravitacionais da terra, com deslocamento de 
eixo e ou outros, até criar um problema maior de relações 
internacionais entre super potências, que venha a chegar 
numa terceira guerra mundial e consequentemente no fim 
do nosso planeta, em face das circunstâncias dos arma-
mentos atômicos utilizados principalmente por esse louco 
o ditador Kim Jong-Un.  Peço a Deus que salve o nosso pla-
neta tão cheio de controvérsias, onde tudo esta tão confuso 
e tantos estão vivendo e morrendo de forma tão desigual 
e que nova forma de vida, de amor ao próximo, chegue ao 
homem, através dos ensinamentos do nosso Pai, para que 
possamos viver um novo tempo”.

Além da temática escolhida este ano 
ser sobre o algodão colorido, a 23ª edição 
do Salão de Artesanato da Paraíba, que 
acontece até 31 de janeiro no Espaço Cul-
tural José Lins do Rego, em João Pessoa, 
das 14h às 21h, terá algumas atrações 
culturais para crianças e adultos. 

O público infantil será contemplado 
com os espetáculos ‘João e Maria e a Fan-
tástica Fábrica de Doces’ e ‘Chapeuzinho 
Vermelho’. As peças estão inclusas na pro-
gramação do V Festival Janeiro Arretado 
de teatro para crianças, que vai acontecer 
no Teatro de Arena do Espaço Cultural, 
durante os finais de semana, sempre às 
19h. A distribuição dos ingressos será 
feita para as primeiras 200 crianças que 
visitarem o evento.

Hoje e amanhã, as crianças poderão 
assistir o espetáculo ‘João e Maria e a 
Fantástica Fábrica de Doces’. Baseado no 
conto dos irmãos Grimm, a peça conta a 
história de dois irmãos se perdem numa 
floresta e abrigam-se numa casa habitada 
por uma misteriosa senhora, que encon-
tram no meio do caminho. Dentre do 
elenco da peça, temos os artistas Márcio 
Bacellar (A Bruxa e o Pássaro), Mou 
Ferreira (Maria), Jardson Alex (João), e os 
técnicos Geostenys Melo e Junior Staneck, 
com direção de Geostenys Melo.

Fugindo um pouco do universo 
infantil, o público poderá conferir shows 

 

Samba e choro animam 
o “Sabadinho bom” 

O Sabadinho Bom segue janeiro em ritmo de carnaval, que este 
ano veio antecipado, com marchinhas e sambas famosos tocados por 
orquestras de frevo e a bateria das escolas de samba de João Pessoa. 
Neste dia 16, a atual campeã do Carnaval Tradição, a Império do Sam-
ba, do Baixo Róger, é a atração do segundo tempo do projeto, anteci-
pando o seu tema de 2016 e homenageando outras agremiações. 

O projeto Sabadinho Bom abre com a apresentação da cantora 
Cris Munhoz, às 11h30, na Praça Rio Branco do Centro Histórico.

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Carnaval

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

FM
0h - Madrugada na Tabajara
5h - Aquarela Nordestina
6h - Programação Musical
7h - Cena Cultural
8h - Espaço Ecológico
9h - Programação Musical
17h - Detalhes 105
17h - Programação Musical

Atrações musicais e teatrais no 
23o Salão de Artesanato da Paraíba 

Peça “João e Maria e a fantástica fábrica de doces” e a cantora Polyana Resende

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). Tambiá 
5/3D: 14h30, 16h30 e 18h30. 

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. Dire-
ção:  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 compromete-
doras 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 2: 17h, 19h e 21h.

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: 14h15, 16h15, 
18h15 e 20h15 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. Tambiá5/3D: 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 2: 14h10 (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 casa-
mento fracassado. Já no primeiro encontro 
ambas sentem uma atração imediata e 
ardente, seguida de um sentimento mais 
profundo. Quando o envolvimento de Carol 
com Therese vem à tona, o marido de Carol 
a afronta, desafiando sua competência 
como uma mãe. Carol e Therese se refugiam 
na estrada, deixando para trás suas res-
pectivas vidas, logo se vêem encurraladas 
entre as convenções e a atração mútua. 
CineEspaço 4: 16h20 e 21h40. Manaíra 1: 
18h35. Manaíra 11: 14h30.

Lucas Silva
Especial para A União

das bandas Os Gonzagas, Os Fulano, 
Companhia Boca de Cena, Polyana 
Rezende, Triangulo de Ouro, Filhos de 
Jackson, Damião Moreno, que integram a 
programação do evento. 

Abrindo oficialmente os shows, 
Damião Moreno apresenta o seu show de 
forró hoje, a partir das 19h, na Praça de 
Alimentação do Salão, amanhã, no mesmo 
horário e local, Polyana Resende comanda 
a noite com muito samba. Polyana Resen-
de e o marido Potizinho Lucena fazem o 
público esquentar o sangue com uma noi-
te de samba.  Seu repertório vem recheado 
de sambas de ontem e de hoje, além de 
composições autorais.

“Encontro no samba a minha mora-
da” comentou a cantora e compositora 
Polyana que é radicada na Paraíba há mais 
de 10 anos e aonde vem desenvolvendo 
um trabalho autoral e despertando nas 

pessoas a valorização pela cultura local.
No fim de agosto do ano passado, 

Polyana lançou o videoclipe do primeiro 
single do CD Samba Teimoso – ‘Vaitim-
bora’ – que foi gravado na Mata Atlân-
tica do ‘Buraquinho’, e vem recebendo 
destaque da imprensa e aceitação do 
grande público, onde contou com gran-
des parceiros para a realização desse 
trabalho, tendo Potyzinho Lucena, na 
direção musical, composição inédita 
assinada por Jonathas Falcão e parceria 
de duas produtoras, a “Sua vida é um 
filme” e a “Rodando a baiana”. 

“Ter gravado essa canção dentro de 
uma reserva de Mata Atlântica é de uma 
sensação indescritível. É um misto de 
pertencimento e admiração. Estar dentro 
da mata me trouxe um resgate de toda 
força do imaginário da cultura brasileira e 
da nossa ancestralidade”, comentou. 

Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
(alaconeto@gmail.com)
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Sérgio de Andrade comemora primeiro aniversário 
do programa radiofônico Detalhes 105, daTabajara

Fotos: Divulgação

N a Paraíba, não se faz qualquer 
referência a programas de rádio 
em homenagem a Roberto Carlos 
sem citar o nome de Sérgio de 
Andrade. Na verdade, a história 
de vida pessoal e profissional 
deste radialista pessoense, nasci-
do e criado no bairro de Miramar, 

está intrinsecamente ligada ao Rei da MPB. 
Neste hoje, Sérgio tem motivos de sobra para 
reviver grandes emoções, afinal, o programa 
Detalhes 105, produzido e apresentado por ele 
na Rádio Tabajara FM, completa um ano no ar. 

Para essa entrevista, o local escolhido foi o 
Espaço do Rei, barzinho temático localizado em 
Jaguaribe, bairro da zona leste de João Pessoa, 
que também abriga a sede do Fã-Clube Roberto 
Carlos Por Amor. Tendo como fundo musical o 
inesgotável repertório de RC, o repórter da Se-
cretaria de Comunicação do Governo do Estado 
da Paraíba, Ricardo Sérgio de Andrade Macha-
do, falou de sua longeva trajetória no rádio e, 
claro, de sua emoção maior ao apresentar o 
próprio ídolo (no palco!) em show realizado no 
Estádio Almeidão.

Diz-se que as músicas de Roberto Carlos 
há muito fazem parte do cotidiano brasileiro. 
A assertiva aplica-se a Sérgio de Andrade, pois 
é fácil observar que o radialista naturalmente 
se confunde com o fã de carteirinha do cantor 
e compositor capixaba. Com o mesmo esmero 
que cultiva um vasto bigode, ele irradia sua 
admiração por Roberto Carlos – até mesmo 
no trato com as pessoas, seja no ambiente de 
trabalho, na rua ou em casa, ao vivo ou em off. 

O fascínio pelo rádio veio primeiro. Sérgio 
de Andrade conta que, desde criança, sonhava 
com o universo radiofônico. Sua brincadeira 
predileta era “apresentar” programas de rádio 
usando caixas de fósforos amarradas a um bar-
bante, o que “lhe garantia” se comunicar e imi-
tar locutores da época, como Marcos Machado, 
ídolo e irmão. No entanto, foi em um programa 
televisivo, o Jovem Guarda da TV Record, onde 
ele viu surgir um cabeludo “revolucionando a 
juventude”. Logo, logo aquele jovem que ‘man-
dava tudo pro inferno’ se tornaria a sua maior 
referência artística. 

A primeira experiência de Sérgio de An-
drade se deu no início dos anos 1970, na Rádio 
Arapuan, onde começou lendo comerciais. Em 

1975, após servir o Exército, ele estreou como 
noticiarista na Rádio Tabajara, então sediada na 
rua Rodrigues de Aquino. “Mas, não demorou 
muito para o saudoso Geraldo Cavalcante me 
recrutar como disc jockey para apresentar o 
programa Show da Noite, das 20h30 a uma da 
madrugada”, recorda. Aquela extensão vocal 
(misto de voz grave e timbre suave) começava a 
“causar” nas ondas médias do Rádio Paraibano.

Depois disso, Sérgio de Andrade vol-
tou para a Rádio Arapuan. Por indicação 
de Ayrton José, o Bolinha, passou apresen-
tar o programa Comando Geral da Noite. 
Nessa ocasião, ele afirma ter vivido a maior 
emoção de sua carreira profissional, quando, 
junto com o colega José Eudes, empresariou 
um show do Rei Roberto Carlos na Capital 
paraibana, em 1977. Fato singular, RC per-
mitiu ser apresentado por Sérgio de An-
drade, ainda no palco do Almeidão. E mais: 
no transcorrer do espetáculo, Roberto o 
convidou para voltar ao palco e ser saudado 
com um afetuoso abraço ao som de “Amigo”, 
música carro-chefe do disco lançado havia 
poucos dias. Esse momento foi registrado 
em fotografia por Carmélio Felipe, um ex-
colega do Exército. O evento foi um sucesso, 
tanto que se repetiu no ano seguinte.

Entre um gole e outro de água, pronta-
mente servida por Val Rodrigues (dublê de 
presidente do fã-clube e proprietário do Espaço 
do Rei), Sérgio de Andrade assegura que foi na 
Rádio Correio da Paraíba AM onde comandou 
por mais tempo, e com imensa popularidade, o 
seu programa dedicado ao Rei. Neste instante 
da entrevista, o aparentemente tímido homem 
do rádio manda a falsa modéstia para escanteio 
e garante ter sido o primeiro apresentador 
paraibano a dedicar um horário exclusivo para 
execução do repertório de RC, “inclusive no Re-
cife, onde atuei na Rádio Clube de Pernambuco”.

Certamente, a característica mais marcante 
de Sérgio de Andrade é a declamação de hits de 
Roberto Carlos, ocasião em que o apresentador 
se antecipa ao intérprete recitando versos intei-
ros, o que é feito com a maestria e a segurança 
própria de quem realmente sabe e gosta muito 
do que faz. Aliás, o público, particularmente o 
feminino, adora ouvi-lo anunciar cada canção 
com o peculiar “canta e encanta Roberto”.

Perguntado sobre o segredo dessa em-
patia com o público, Sérgio afirma que isso 
é resultado do seu total envolvimento com o 
programa, da sua afinidade com o ouvinte e 

com Roberto Carlos. “Essa minha entrega é 
extremamente natural. As músicas de Roberto 
ajudam porque têm uma carga enorme de 
romantismo. E eu, bicho, sou realmente um 
cara muito romântico”, afirma, incorporando 
trejeitos cênicos e sonoros do ídolo.

Sobre a canção que mais o identifica 
com o público, Sérgio de Andrade não titu-
beia: “Emoções”, citando, em seguida, vários 
exemplos de reconhecimento do seu trabalho, 
sobretudo por parte das crianças. “O mais im-
portante de tudo isso é o carinho e o respeito 
que eu recebo das pessoas ao longo desses 
anos. Como diz a minha música preferida do 
Rei (‘O amor é mais’), a força desse amor não 
dá pra ser medida”. Indubitavelmente, trata-se 
de um caso simbiótico real. 

recomendaUNIÃO  A

Na próxima 
quarta-feira 
(20) espe-
ra-se que o 
legado do 
“neorrenas-
centista” 
Euclydes da 
Cunha receba 
a atenção 
que o Brasil 
continua a 
lhe dever. 
Afinal, a data 
assinala os 150 anos de nascimento do 
autor de Os Sertões, épico brasileiro cuja 
carpintaria original inaugura o jornalismo 
investigativo em nosso País. A propósito, 
como diria Guilherme Cabral, refiro-me a 
Euclydes com o qualificativo “neorrenas-
centista” por ter sido ele engenheiro, mili-
tar, físico, naturalista, jornalista, geólogo, 
geógrafo, botânico, zoólogo, hidrógrafo, 
historiador, sociólogo, professor, filósofo, 
poeta, romancista, ensaísta e escritor. E 
grafo seu nome com “y” por concordar 
com Ariano Suassuna, quanto aos limites 
que devem ter as reformas ortográfi-
cas, no que diz respeito ao passado das 
línguas. Nada melhor, para homenagear 
Euclydes, que ler ou reler a obra máxima 
que ele escreveu, de preferência, na edi-
ção crítica da professora Walnice Noguei-
ra Galvão, da USP.         

William Costa

Com a popularização dos jogos multi-
player onde prevalece a competição, é 
cada vez mais raro encontrar um bom 
game de modo cooperativo, seja para 
jogar com os amigos na mesma sala, ou 
cada um em sua casa. Gauntlet cumpre 
bem esse papel, além de surgir como 
um revival do clássico de 1985. Explore 
masmorras, derrote monstros, colete 
tesouros e pronto, simples assim, no 
bom e velho estilo ação medieval, sem 
enredo elaborado. Versões para PC 
(Steam) e PS4. A partir de R$ 36,99.

Felipe Gesteira

Motivo para ler (ou reler) Os 
Sertões, de Euclydes da Cunha

Gauntlet - Slayer Edition

Fotos: Divulgação

Livros

Estão abertas até 20 de janeiro as 
inscrições para a 14ª edição do Progra-
ma Encontros com o Cinema Brasileiro, 
iniciativa da Agência Nacional do Ci-
nema (Ancine) para aumentar a visibi-
lidade do cinema brasileiro no cenário 
internacional, investindo na aproxima-
ção das relações com os curadores dos 
mais importantes festivais de cinema do 
mundo. Esta, que é a primeira edição 
em 2016, terá a participação de Paolo 
Trotta, membro do comitê de seleção 
da Quinzena dos Realizadores, seção 
paralela ao Festival de Cannes. 

Paolo Trotta está vindo ao Brasil a 
convite da Mostra de Cinema de Tira-

dentes, que será realizada de 22 a 30 de 
janeiro, para acompanhar as projeções 
de filmes e participar das atividades do 
evento mineiro. Logo depois, nos dias 31 
de janeiro e 1o de fevereiro, o curador 
estará no Rio de Janeiro para assistir a 
sessões exclusivas de oito longas-me-
tragens brasileiros inéditos recém-fina-
lizados ou em processo de finalização, 
escolhidos por ele próprio entre as inscri-
ções recebidas pelo Programa.

 
Inscrições 
Os interessados em incluir seus 

filmes na programação devem preen-
cher o formulário de inscrição dis-

ponível nesta página até o dia 20 
de janeiro e indicar um link em que 
esteja disponível um teaser/trailer com 
duração entre dois e cinco minutos, 
legendado em inglês. As informações 
das inscrições e os respectivos links 
serão repassados para o curador, que 
fará uma lista com oito filmes.

 Os produtores responsáveis pela 
inscrição de filmes que não venham a 
ser selecionados para projeção em sala 
de cinema podem, caso seja de seu 
interesse, enviar para a Ancine cópias 
digitais (em DVD ou Blu-ray) de seus 
trabalhos, que serão entregues em 
mãos para os curadores dos festivais.

Inscrições abertas para os Encontros com Cinema Brasileiro  

Nas ondas do rei

Games

Radialista Sérgio 
de Andrade, que 
completa 45 anos 
de carreira, no 
Espaço do Rei, em 
Jaguaribe

Costa Filho
Especial para A União

Roberto Carlos com Sérgio de Andrade

Vai ao ar aos sábados, das 17 às 19 horas, na Rádio 
Tabajara FM. O programa era apresentado aos domingos. 
A superintendente da emissora, Maria Eduarda Santos, foi 
quem sugeriu a antecipação para o sábado. Para Sérgio 
de Andrade, foi uma decisão acertada. “Isso vem sendo 
comprovado com a audiência conquistada neste primeiro 
aninho de vida do programa”, acentuou. A seleção das 
músicas é feita pelos próprios ouvintes, pelo telefone 
(83)3218-7933, antes e no decorrer do programa. 

Detalhes 105

Como um dos 
pioneiros do 
romance de 
não-ficção e 
do jornalismo 
literário, Tru-
man Capote 
se envolveu 
na história 
do brutal 
assassinato 
de quatro 
membros da 
respeitada 
Família Clut-
ter, residente 
na cidade de Holcomb, no interior do 
Estado do Kansas (EUA), desde a ideia 
inicial do crime até a execução dos 
assassinos. Capote levou 5 anos para 
escrever o livro que, previamente, foi 
publicado na revista The New Yorker, em 
quatro capítulos. Um ano depois o livro 
viria a ser publicado como um exemplo 
magnífico de jornalismo e romance, en-
trelaçados em uma só história, rica em 
detalhes e transbordando veracidade. 

Dani Fechine

A Sangue Frio

Erramos: Na matéria da página 5 do 2o caderno de ontem, puclicamos a morte do humorista Shaolin. Na matéria saiu que Shaolin era campinense, entretanto 
o artista do riso que nos deixou precocemente era natural da cidade de Coremas, no interior do Estado da Paraíba.
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Governo Federal reajusta 
os benefícios dos servidores 
a partir deste mês

Sisu inscreveu 2,7 milhões de candidatos; resultado sai 2a feira

Ensino superior
Janielle Ventura
Especial para A União

Um total de 2.712.937 
candidatos se inscreveram 
este ano para o Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu). O prazo 
se encerrou na última quinta-
feira. O número de inscrições 
chegou a 5.275.613, pois cada 
candidato pode fazer duas op-
ções de curso. O resultado da 
chamada única será divulgado 
segunda-feira (18), na página 
do programa.

As inscrições para o Pro-
grama Universidade para To-
dos (ProUni) começarão no dia 
seguinte (19) e terminarão às 
23h59 do dia 22. Apenas estu-
dantes que não tenham diplo-
ma de curso superior podem 
concorrer a vagas do ProUni. 
O Fundo de Financiamento Es-
tudantil (Fies) ainda não divul-
gou seu cronograma.

Enquanto o Sisu oferta 
bolsas para universidades pú-
blicas, o ProUni disponibiliza 
bolsas para instituições de 
Ensino Superior privado. Algu-
mas faculdades já revelaram a 
quantidade de vagas que estão 
oferecendo para o programa.

O Centro Universitário 
de João Pessoa (Unipê), por 
exemplo, está com 363 vagas 
distribuídas para os 25 cursos 
ofertados pela instituição, em 
turnos diferentes. As gradua-
ções com os maiores números 
de ofertas são Direito e Enge-
nharia Civil, com 117 e 52 va-
gas, respectivamente.

Já na Faculdade de Ciên-
cias Sociais Aplicadas (Facisa), 
na Faculdade de Ciências Médi-
cas (FCM) e na Escola Superior 
de Aviação Civil (Esac), elas 
foram contempladas ao todo 
com 115 bolsas do ProUni para 
o primeiro semestre de 2016, 
destinadas aos cursos das três 
instituições.

Inscrições
Para fazer a inscrição, o 

candidato deve ter participado 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) de 2015 e obti-
do no mínimo 450 pontos na 
média das notas, além de nota 
acima de zero na redação. Para 
prosseguir, será necessário in-
formar o número de inscrição 
e a senha usados no Enem e 
o Cadastro de Pessoa Física 
(CPF). Ao se inscrever, o can-
didato pode fazer até duas op-
ções de curso e instituição. Ela 
será feita via internet pelo en-
dereço siteprouni.mec.gov.br/.

Para concorrer à bolsa in-
tegral, o candidato deve com-
provar renda familiar por pes-
soa de até um salário mínimo 
e meio. Para as bolsas parciais 
(50%), a renda familiar deve 
ser de até três salários mínimos 
por pessoa. Estão dispensados 
dos requisitos de renda os pro-
fessores em efetivo exercício do 
magistério da educação básica 
integrantes de quadro de pes-
soal permanente de instituição 
pública. Eles concorrem exclu-
sivamente a bolsas para cursos 
de Licenciatura.

O ProUni oferece a es-
tudantes brasileiros de baixa 
renda bolsas de estudos inte-
grais (100%) e parciais (50%) 
em instituições particulares de 
educação superior. Os candi-
datos são de Ensino Médio da 
rede pública ou da rede par-
ticular, estes na condição de 
bolsistas integrais da própria 
escola, e as pessoas com defi-
ciência. 

FOTO: Reprodução/Internet

O Sistema de Seleção Unifica-
da (SiSU 2016) registrou a inscri-
ção de 30.582 candidatos para os 
cursos superiores oferecidos pelo 
Instituto Federal da Paraíba. O 
prazo para inscrição terminou na 
última quinta-feira. 

Nesta edição foram ofereci-
das mais vagas e um maior núme-
ro de cursos em relação ao SiSU 
2015. O SiSU 2016.1 oferta 1.260 
vagas em 35 cursos superiores 

presenciais do IFPB. Entre eles há 
dois novos cursos: Engenharia da 
Computação, no Campus Campi-
na Grande, e Ciências Biológicas, 
em Cabedelo. Na edição passada 
foram oferecidas 1.180 vagas em 
33 cursos.

Os cursos mais procurados 
este ano foram: Administração no 
Campus João Pessoa, Engenharia 
Civil e Matemática no Campus Ca-
jazeiras, Educação Física e Medici-

na Veterinária no Campus Sousa, 
Segurança no Trabalho no Cam-
pus Patos e Telemática no Cam-
pus Campina Grande.

Os cursos tecnológicos tive-
ram maior número de interessa-
dos, com 18.267 inscrições; os de 
Licenciatura obtiveram 6.496 ins-
crições, seguido dos cursos de Ba-
charelado com 5.819 inscrições.  O 
diretor de Educação Superior do 
IFPB, Geísio Lima Vieira, lembra 

que a lista dos selecionados para 
as vagas será divulgada no site do 
SiSU/MEC na segunda-feira (18). 
Pelo calendário divulgado é pos-
sível se inscrever para a lista de es-
pera de 18 a 29 deste mês. A ma-
trícula está marcada para os dias 
22, 25 e 26 deste mês, no campus 
em que o candidato foi seleciona-
do e no dia 4 de fevereiro deve 
acontecer a publicação do resul-
tado da lista de espera.

IFPB recebe mais de 30 mil inscrições 

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é o progra-
ma do Ministério da Educação que financia cursos supe-
riores não gratuitos e com avaliação positiva no Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). 
Apesar do cronograma ainda não ter sido divulgado, ob-
serve quem pode participar e do que precisa:

Quem pode:
Não tenha concluído curso superior;

Tenha renda familiar mensal bruta, por pessoa, de 
até dois e meio salários mínimos;

Tenha participado de alguma das edições do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e 
obtido nota mínima de 450 pontos na média das pro-
vas e nota na redação que não seja zero;

As inscrições, gratuitas, devem ser feitas exclusi-
vamente pela internet, por meio do Sistema de Seleção 
do Fies (Fies Seleção), no endereço eletrônico http://
fiesselecaoaluno.mec.gov.br.

podem se inscrever ainda, independentemente  
de terem participado do enem:

Os estudantes que tenham concluído o Ensino Mé-
dio antes de 2010.

Os professores do quadro permanente da rede pú-
blica de ensino, em efetivo exercício na educação bási-
ca, desde que se inscrevam em cursos de Licenciatura, 
normal superior ou Pedagogia na sua área de atuação. 
Nesse caso, podem participar também os professores 
que já tenham concluído curso superior.

Após seleção
Os participantes selecionados devem procurar 

a Comissão Permanente de Supervisão e Acompa-
nhamento (CPSA) para a emissão do Documento de 
Regularidade de Inscrição (DRI) e então munidos dos 
documentos necessários procurar um dos agentes fi-
nanceiros do Fies (Banco do Brasil e Caixa Econômica 
Federal) para efetivar o contrato de financiamento 
estudantil.

FiQue Atento
Veja os cronogramas abaixo e não perca a opor-
tunidade de ingressar em um Ensino Superior de 
qualidade:

sisu 
Com o resultado que sairá na segunda-feira (18), os 
candidatos selecionados farão a matrícula nos dias 
22, 25 e 26 deste mês. Os não selecionados terão a 
opção de manifestar interesse em participar da lista 
de espera, entre os dias 18 e 29 do mesmo mês. A 
partir do dia 4 de fevereiro, quem estiver participan-
do da lista de espera, deve procurar a instituição de 
ensino e acompanhar a convocação para a matrícula.

prouni 
No cronograma, as inscrições começam na próxima ter-
ça-feira (19) e terminam na sexta-feira (22), às 23h59. 
A primeira chamada será no dia 25 deste mês, dando 
oportunidade aos candidatos de realizarem matrícula e 
comprovação das informações entre os dias 25 e 1º de 
fevereiro. A segunda chamada sairá no dia 12 de feve-
reiro e as matrículas deverão ser feitas até o dia 18. As 
inscrições para a lista de espera serão disponibilizadas 
entre os dias 26 e 29 de fevereiro.

Saiba mais

Vários estudantes da rede 
estadual de ensino se destaca-
ram pelas boas notas obtidas 
no Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), divulgado na 
sexta-feira (8). Uma das alu-
nas foi Luma Fonseca, da Esco-
la Estadual Orlando Venâncio, 
localizada na cidade de Cuité, 
que obteve 980 pontos na re-
dação. Nas 14 Gerências Re-
gionais de Educação (GRE), há 
registros de alunos de escolas 
estaduais, que se destacaram 
nas provas. 

A estudante Jordanya 
Soares, da Escola Manoel Man-
gueira, de Cajazeiras (9ª GRE), 
por exemplo, obteve 920 pon-
tos. Também em Cajazeiras, o 
aluno da Escola Mestre Júlio 
Sarmento, Edilberto Júnior, fi-
cou com 900. Em Santa Rita, 
que faz parte da 1ª GRE com 
sede em João Pessoa, um dos 
destaques foi Denis Teixeira 
de Almeida, também com 900 
pontos na redação. Ele estuda 
na Escola Maria Honorina, em 
Santa Rita. Outro aluno que 
também se destacou foi Dau-
glys Matheus, da Escola Nossa 
Senhora da Conceição, em Ca-
tolé do Rocha (8ª GRE), com 
880 pontos.  Já a aluna Alaíde 
Lorena de Araújo Nascimen-
to, do município da Prata (5ª 

GRE), ficou com 820 na reda-
ção. Em Imaculada (11ª GRE), 
as alunas Flávia Alves de Sousa 
e Mariana Nicácio da Silva de 
Sousa, da Escola Maria do So-
corro Ramalho Quirino, obti-
veram 700 pontos. Outro bom 
exemplo vem da Zona Rural, 
também de Imaculada. São os 
alunos: Maysa Deodato Car-
neiro (459,66 pontos na reda-
ção) e Júnior Wagner Barbosa 
Camilo (502), ambos da Escola 
Santa Catarina. Em Juru, que 
também integra a 11ª GRE, 
Joane Kelly teve 720 pontos na 
redação. Ela estuda na Escola 
Dona Arlinda Pessoa. 

Muitos estudantes se 
prepararam para o Enem por 
meio do PBVest, cursinho pré-
vestibular gratuito voltado 
aos alunos da rede pública, 
promovido pelo Governo da 
Paraíba. A estudante Gabriela 
Medeiros, de Patos (6ª GRE), 
foi uma das participantes. Ela 
conseguiu 920 pontos na pro-
va de redação. Já o aluno Rafael 
dos Santos Nunes, da Escola 
Luiz Aprígio, em Mamanguape 
(14ª GRE), com 700 pontos na 
redação, também participou 
do cursinho e está confiante 
com o processo de preenchi-
mento de vagas, no Sistema 
de Seleção Unificado (Sisu). 

Rede estadual se destaca 

Instituto Federal da Paraíba oferece 1.260 vagas em 35 cursos superiores presenciais, entre os quais se encontram Engenharia da Computação e Ciências Biológicas
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Governo reajusta os benefícios
ServidoreS federaiS

Geral

Auxílio alimentação, à 
saúde e pré-escolar tiveram 
os valores reajustados 

O Governo Federal 
reajustou os valores do 
auxílio-alimentação, da 
assistência à saúde (plano 
de saúde) e da assistência 
pré-escolar (creche) para 
os servidores públicos do 
Poder Executivo Federal. Os 
efeitos financeiros dessa medi-
da valem a partir de 1º de janei-
ro de 2016, conforme determi-
nam três portarias publicadas 
no Diário Oficial da União.

Os planos de saúde de 
servidores federais tiveram 
aumento de 22,62%. Outras 
duas portarias publicadas 
pelo ministério trazem 
valores reajustados do 
auxílio-alimentação e da 
assistência pré-escolar – co-
nhecido como auxílio-creche 
- para os servidores públicos 
do Poder Executivo Federal.

Os reajustes nos bene-
fícios foram definidos em 
acordos firmados durante a 
negociação salarial de 2015 
com os servidores, conduzi-
da pela Secretaria de Gestão 
de Pessoas e de Relações de 

Trabalho (Segrt) do Ministé-
rio do Planejamento, Orça-
mento e Gestão (MP).

Plano de saúde
A Portaria nº 8 define os 

valores per capita conforme 
faixas de renda e de idade 
relativos à participação da 
União no custeio da assistên-
cia à saúde suplementar dos 
servidores ativos, aposenta-
dos e dependentes (plano de 
saúde). O atual valor per capi-
ta médio passa de R$ 117,78 
para R$ 145,00. Houve acrés-
cimo de 22,62% em relação 
ao valor per capita médio do 

benefício. Foi usado no cál-
culo o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
medido pelo IBGE nos últi-
mos três anos.

Auxílio-creche
A Portaria nº 10 es-

tabelece o valor máximo 
a ser pago ao benefício de 
Assistência Pré-Escolar, o 
chamado auxílio-creche, 
fixado em R$ 321,00. O pa-
râmetro seguido foi o valor 
mensal por aluno estimado 
pelo Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica de Valorização 

dos Profissionais da Educa-
ção (Fundeb) para a creche 
pública integral. O teto esti-
pulado deverá ser observa-
do em todas as unidades da 
Federação. 

Auxílio-alimentação
A Portaria nº 11 determi-

na o valor de R$ 458,00 para 
o pagamento mensal do auxí-
lio-alimentação. Houve acrés-
cimo de 22,78% em relação ao 
valor anterior, de R$ 373,00. 
Foi usado no cálculo o Índice 
de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) medido pelo IBGE 
nos últimos três anos.

Justiça condena pai 
a indenizar filha

O juiz Ricardo Teixeira Le-
mos, da 7ª Vara Cível de Goiânia, 
condenou um pai a indenizar a fi-
lha, por danos morais, em R$ 500 
mil. A decisão aponta que a mulher 
buscou ser indenizada por danos 
morais - uma vez que a relação 
com o pai tem lhe acarretado pro-
blemas de saúde -, e não por da-
nos afetivos, já que, segundo ela, 
estes já “cicatrizaram e o Judiciá-
rio não pode obrigar o pai a dar”. 
As informações foram divulgadas 
pelo Tribunal de Justiça de Goiás. 
Segundo o magistrado, o pai sem-
pre negou a filha, embora a tenha 
registrado quando nasceu.

fome na Síria é 
“crime de guerra”

 O secretário-geral da Or-
ganização das Nações Unidas, Ban 
Ki-moon, afirmou que o fato de 
que civis estejam deliberadamente 
passando fome na Síria é um “crime 
de guerra”. A autoridade elevou a 
pressão sobre o governo sírio e os 
rebeldes para que acabem com os 
cercos antes das negociações de paz 
marcadas para o dia 25 em Genebra, 
como uma medida para criar confian-
ça. O Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef ) afirmou nessa 
sexta-feira que testemunhou casos 
de severa desnutrição entre crianças 
na cidade sitiada de Madaya. 

Chilenos são presos  
em municípios do rS

Quatro cidadãos chilenos fo-
ram detidos pela polícia, acusados 
de receptação, furto e arrombamen-
to a residências nos municípios de 
São Leopoldo e Novo Hamburgo, no 
Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. 
O flagrante ocorreu na sexta-feira 
passada, 8, em uma rua localizada no 
bairro Guarani, considerado um setor 
de classe média alta. Entre os envolvi-
dos está um adolescente de 16 anos. 
O grupo estava com um veículo Nissan 
Livina que havia sido furtado. Segun-
do o delegado de Novo Hamburgo, 
Tarcísio Kaltbach, a quadrilha realizou 
pelo menos quatro arrombamentos e 
furtos a residências no bairro Guarani.

esposa briga  e 
desconta no coelho

Um casal brigou e quem aca-
bou sofrendo as consequências foi o 
coelho de estimação. Após discutir 
com o marido, a mulher de 29 anos 
pegou o animal e o jogou na fogueira 
Ele ainda foi salvo e está internado em 
uma clínica veterinária, no interior de 
São Paulo, cidade onde o caso foi re-
gistrado na madrugada dessa quinta-
feira. A Polícia Militar foi chamada ao 
local, no bairro São Dimas, por causa 
da briga entre os moradores. No local, 
depararam-se com os dois envolvidos, 
que seriam usuários de drogas. A mu-
lher, que está desempregada, contou 
que eles tinham fumado crack e de-
pois começou um desentendimento.

PMs acusados de 
tortura são presos

A Polícia Civil prendeu os oito 
policiais militares acusados de tortu-
ra e estupro de vulnerável cometidos 
contra 4 jovens na madrugada de 25 
de dezembro de 2015. Os mandados 
de prisão foram expedidos na última 
quarta-feira pela 34ª Vara Criminal e 
cumpridos no último dia pela Delega-
cia da Cidade Nova (6ª DP). Jordane 
Cabral da Silva, Vinicius Tosta, Antô-
nio Carlos de Oliveira, Diogo Bocks da 
Silva, Helder Ferreira Ribeiro, Rafael do 
Amaral, Wesley Medina Assis e Carlos 
Lourenço do Nascimento ficarão à dis-
posição da Justiça Comum.

Uma normativa que visa 
a coibir fraudes e outras 
ações ilícitas na rede pública 
de saúde no que se refere a 
órteses e próteses acaba de 
ser publicada pelo Ministé-
rio da Saúde. A Portaria nº 
1.370, que traz as “Normas 
de Autorização de Prótese 
Total de Joelho e Prótese 
Total de Quadril Híbrida”, 
apresenta bases técnicas e 
critérios a serem seguidos 
pelas Secretarias de Saúde 
dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios na regulação do 
acesso assistencial, autoriza-
ção, registro e ressarcimento 
dos procedimentos corres-
pondentes às próteses orto-
pédicas no Brasil.

“O documento orienta 
autorizadores e auditores, 
explicitando indicações e 
quantidades”, explica o se-
cretário de Atenção à Saúde, 

Alberto Beltrame, observan-
do que as próteses totais de 
joelho e quadril híbrida são 
as mais frequentemente so-
licitadas, e também as de 
maior custo.

A ação é um dos frutos 
do Grupo de Trabalho Inte-
rinstitucional sobre órteses, 
próteses e materiais espe-
ciais (GTI-OPME), criado em 
janeiro de 2015 pelo Minis-
tério da Saúde junto com 
os Ministérios da Justiça e 
Fazenda, para reestruturar, 
dar maior transparência no 
setor de dispositivos mé-
dicos implantáveis (DMI) e 
apurar um suposto esquema 
de fraude deflagrado na área 
no ano passado.

Com o mesmo objetivo, 
outros documentos estão 
sendo preparados pelo gru-
po. O protocolo de uso de 
marca-passos e ressincroni-

zadores cardíacos, já apro-
vado pela Comissão Nacional 
de Incorporação de Tecno-
logias no SUS (Conitec), está 
em fase final de elaboração. 
Foi solicitada também à Co-
nitec a elaboração de normas 
de autorização de endopró-
teses torácica e aórtica es-
tents coronarianos metálico 
e farmacológico.

O grupo de DMI é com-
posto por mais de 10 mil dis-
positivos médicos implantá-
veis registrados na Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) e movimentou 
R$ 4 bilhões em 2014, equi-
valente a 20% de todo o mer-
cado de produtos médicos, 
que foi R$ 19,7 bilhões.

Com essas medidas, 
ações ilícitas passam a ser 
coibidas mais fortemente na 
rede pública de saúde, uma 
vez que ficam estabelecidas 

normas explícitas de conduta 
para autorizar, registrar e re-
ceber pelas próteses total de 
joelho e próteses total de qua-
dril híbrida, principais focos 
das investigações, incluindo 
indicações, contraindicações 
e números de produtos ne-
cessários para cada caso.

Portaria disciplina autorização para 
próteses ortopédicas na rede pública

CBTU João 
Pessoa retoma 
atividades do 
Leitura Livre

A CBTU João Pessoa re-
tomou na ultima quinta feira 
a exposição da estante de li-
vros do Projeto Leitura Livre 
na Área de Convivência da Es-
tação João Pessoa. O projeto 
entrou em recesso devido às 
festividades de fim de ano e a 
necessidade de recolher no-
vos livros para os passageiros. 
A doação de livros pode ser 
feita no Hall da Estação João 
Pessoa. No primeiro dia do 
projeto em 2016, não faltaram 
leitores. Muitos afirmaram que 
sentiram falta do Leitura Livre 
durante o período em que ele 
esteve de recesso. O projeto é 
uma parceria entre a Ong Porta 
do Sol e a CBTU com a finalida-
de de difundir a leitura. O pas-
sageiro pode pegá-los para ler 
no local ou levar pra casa sem a 
necessidade de cadastro.

Novas normas 

visam coibir as 

fraudes e outras 

ações ilícitas, 

conforme diz 

o Ministério 

da Saúde

Esqueletos humanos encon-
trados no histórico Cemitério 
do Pilar, em Recife, a 118Km 
de João Pessoa, possuem for-
tes indícios antropológicos de 
pertencerem a soldados neer-
landeses, da Companhia das Ín-
dias Ocidentais, a empresa que 
financiou a ocupação holandesa 
no Nordeste Brasileiro de 1630 
a 1654. A descoberta foi publi-
cada pela Sociedade Paraibana 
de Arqueologia, com base em 
pesquisa da UFPE, realizada no 
antigo bairro do Recife, em ou-
tubro do ano passado. Jovens, 
europeus e do sexo masculino, 
a maioria morreu de doença e 
não em decorrência de ferimen-
tos de guerra.

Dezenove dos 28 sepulta-
mentos analisados apresenta-
ram sinais de escorbuto como a 
causa da morte, isto com base na 
retração alveolar dos dentes, ab-
cessos e perda de dentição. Esta 
enfermidade é provocada pela 
falta de vitamina C. A arqueó-
loga Ilana Elisa Chaves adiantou 
terem sido encontrados, tam-
bém, indícios de outras doenças 
infecciosas, como bouba, sífilis, 
venérea e varíola. Em seu curso 
de mestrado nela pesquisou nos 
esqueletos e defendeu a disser-
tação “Arqueologia da Doença 
no Cemitério do Pilar, em setem-
bro de 2015, no programa de  
pos-graduação da UFPE.

Esqueletos são encontrados no Recife
SoLdadoS da Cia daS ÍNdiaS oCideNTaiS

Hilton Gouvêa
hiltongouvea@bol.com.br

“Para chegar a essas conclu-
sões, a arqueóloga fez o levanta-
mento das eoenças que grassa-
vam em Pernambuco, no período 
holandês e das condições de vida 
das pessoas nessa época.  Foram 
listadas 22 moléstias, entre elas 
escorbuto, varíola e sífilis vené-
rea, em estágios avançados. O 
sexo masculino de 27 esqueletos 
foi confirmado através da avalia-
ção morfológica do crânio e da 

região pélvica. A grande fusão 
dos ossos das pernas e braços 
forneceu indícios de que todos 
teriam de 14 a 25 anos. “Trata-
se de um cemitério europeu, de 
nacionalidades diversas”, disse a 
pesquisadora.

A princípio se pensou que 
seria um cemitério exclusiva-
mente judeu, mas Ilane descar-
tou esta possibilidade, afirman-
do que o Exército da Companhia 

das Índias Ocidentais era for-
mado por alemães, holande-
ses, belgas. italianos e judeus 
da Península Ibérica e do Norte 
da Europa. Não há previsão de 
retorno das escavações no Pilar, 
até que a Prefeitura do Recife 
conclua a licitação que dará con-
tinuidade ao estudo através de 
outra empresa. Ela deduziu que 
outros esqueletos podem surgir, 
em futuras prospecções.

Indícios indicam que os restos mortais são de soldados neerlandeses que ocuparam o Nordeste de 1630 a 1654

foTo: Reprodução/Internet
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Itaú toma a liderança da Caixa no ranking em dezembro

Queixas contra bancos
Aumenta trabalho 
por conta própria

O mercado de trabalho bra-
sileiro está sofrendo mudança es-
trutural com a queda no número de 
empregados com carteira assinada 
no setor privado, analisou nessa 
sexta-feira o coordenador de Traba-
lho e Rendimento do IBGE, Cimar Aze-
redo. Sem as garantias do emprego 
formal, muitos brasileiros estão 
recorrendo à abertura de pequenos 
negócios e atividades de trabalho 
por conta própria, mostra a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua. Em um ano, 1,184 
milhão de pessoas perderam traba-
lho com carteira assinada.

Turismo doméstico 
beneficia os hotéis 

A Sondagem do Consumidor 
– Intenção de Viagem, do Ministério 
do Turismo, aponta que 86% dos 
brasileiros que irão viajar nos pró-
ximos meses vão escolher destinos 
nacionais. Isso, segundo o ministé-
rio, significa que as redes hoteleiras 
vários destinos de verão já comemo-
ram a boa taxa de ocupação, que, em 
alguns casos, ultrapassa 90%. É o 
caso de Armação de Búzios (RJ), onde 
a Associação de Hotéis registrou uma 
ocupação superior a 90% durante o 
réveillon e na primeira semana de ja-
neiro, percentual que deve subir para 
95% ao longo do verão.

Bancos: TED sem 
limite entra em vigor

A partir dessa sexta-feira, 
não haverá mais limite mínimo para 
a emissão de Transferência Eletrônica 
Disponível (TED). Até a última quinta-
feira, o valor mínimo era R$ 250,00. 
Segundo a Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), o objetivo da 
mudança é facilitar a vida do consu-
midor na hora de fazer transferências 
de dinheiro entre bancos diferentes. 
Criada em 2002, a TED foi instituída 
com o novo Sistema de Pagamentos 
Brasileiros (SPB). Ao utilizar a TED, o 
valor da transferência de um banco 
para o outro é creditado na conta do 
favorecido no mesmo dia.

Projeção estimula 
o segmento rural

O Brasil registra aumento 
da produção de alimentos há sete 
anos seguidos, destaca o ministro 
interino da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), André Nas-
sar. Para a safra 2015/2016, nova 
marca histórica é esperada, com 
colheita de mais de 210 milhões de 
toneladas de grãos. O desempenho 
do setor, aliado às projeções de 
crescimento da safra em 2016 indi-
cam que os produtores brasileiros 
mantêm forte confiança no setor 
agropecuário, avalia Nassar.

R$ 3 bi retornam 
aos cofres públicos

A Controladoria-Geral da 
União (CGU) aponta que as 2.438 
Tomadas de Contas Especiais 
(TCEs) analisadas, em 2015 e en-
caminhadas ao Tribunal de Contas 
da União (TCU) representam valor 
potencial de quase R$ 3 bilhões 
de retorno ao Tesouro Nacional. A 
Tomada de Contas Especial é um 
instrumento que os ministérios 
dispõem para ressarcir aos cofres 
públicos recursos desviados – ou 
aplicados de forma não justificada 
– seja por pessoas físicas, entes 
governamentais ou entidades sem 
fins lucrativos.

 
Após cinco meses no 

topo da lista de reclamações 
de clientes, a Caixa Econô-
mica Federal cedeu espaço 
em dezembro para o conglo-
merado Itaú. De acordo com 
ranking divulgado nessa sex-
ta-feira, 15, pelo Banco Cen-
tral, o total de pontos rece-
bidos pela maior instituição 
privada do País foi de 10,22 
no mês passado. O resultado 
é proveniente de 612 recla-
mações consideradas como 
procedentes pelo BC, de um 
total de mais de 59,840 mi-
lhões de clientes.

O número de queixas 
em dezembro superou as 
537 reclamações ocorridas 
em novembro, o que levou 
o Itaú a receber 9,01 pontos 
naquele mês. A classificação 
é gerada por um índice que 
leva em conta instituições 
que receberam o maior vo-
lume de críticas de usuários 
de seu serviço em relação ao 
total de clientes. Todas são 
avaliadas pelo BC pelo seu 
conglomerado.

O Bradesco manteve a 
segunda colocação no ran-
king de queixas em dezem-
bro. A instituição recebeu 
647 reclamações considera-
das procedentes, o que le-
vou o banco a receber 8,39 
pontos, ante 9,17 pontos re-
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gistrados em novembro. O 
Bradesco tem pouco mais de 
77,025 milhões de clientes.

Na terceira posição ago-
ra está a Caixa. Seu índice foi 
de 7,89 pontos (12,57 pontos 
de novembro). O conglome-

rado recebeu 616 reclama-
ções no mês passado e tem 
pouco mais de 78,011 mi-
lhões de clientes.

O HSBC voltou para a 
quarta posição, diz o BC, com 
6,08 pontos em dezembro - 

em novembro, tinha ido para 
o sexto lugar com 5,50 pon-
tos. A instituição, que conta 
com mais de 12,824 milhões 
de clientes, recebeu 78 quei-
xas consideradas proceden-
tes pelo BC.

Já o Santander, que es-
tava na quarta colocação em 
novembro, conseguiu bai-
xar para o quinto lugar ao 
receber 5,76 pontos no mês 
passado - 7,12 pontos em 
novembro. O banco espanhol 
recebeu 193 críticas em de-
zembro e conta com 33,500 
milhões de clientes

Reclamações
Em dezembro, o total de 

queixas feitas ao BC e consi-
deradas com fundamentação 
caiu de 4.029 para 3.160. A 
queixa mais comum foi so-
bre irregularidades relativas 
à integridade, confiabilidade, 
segurança, sigilo ou legitimi-
dade das operações e servi-
ços relacionados a cartões de 
crédito, citada 294 vezes. Já a 
cobrança irregular de tarifa 
por serviços não contratados 
ficou na segunda posição, 
com 280 críticas.

Os clientes reclamaram 
255 vezes ao BC sobre débi-
to em conta de depósito não 
autorizado pelo clientes e 
250 vezes sobre a oferta ou 
prestação de informação a 
respeito de produtos e ser-
viços de forma adequada. 
Outras irregularidades rela-
tivas a integridade, confiabi-
lidade, segurança, sigilo ou 
legitimidade das operações 
e serviços, com 196 críticas, 
ficaram na quinta posição 
entre as reclamações.

Número de queixas contra os serviços do Itaú, em dezembro, superou as 537 ocorridas em novembro

A taxa de desocupação 
registrada no Brasil subiu 
para 9% no trimestre encer-
rado em outubro, divulgou 
nessa sexta-feira o Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Os dados 
constam na Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicí-
lios (Pnad) Contínua.

No trimestre anterior, 
maio-junho-julho, a taxa de 
desocupação ficou em 8,6%, 
com um crescimento de 0,6 
ponto percentual na com-
paração com os três meses 
anteiores. Em 2014, a taxa 
de desocupação fechou o 
trimestre agosto-setembro-
-outubro em 6,6%.

O rendimento real ha-
bitual em relação a maio-
-junho-julho teve variação 

de -0,7%. Já na comparação 
com agosto-setembro-outu-
bro de 2014, houve queda 
de 1%.

O rendimento real habi-
tual do trimestre encerrado 
em outubro foi de R$ 1.895 
em valores absolutos. No tri-
mestre imediatamente ante-
rior, o valor era de R$ 1.907, 
e, no mesmo período do ano 
passado, de R$ 1.914.

Procura por emprego
Segundo a pesquisa, 9,1 

milhões de pessoas procura-
ram e não conseguiram em-
prego no trimestre encerra-
do em outubro de 2015. No 
período encerrado em julho, 
o número era de 8,6 milhões. 
Já o número de pessoas ocu-
padas, de 92,3 milhões, não 
apresentou variações signi-
ficativas, de acordo com os 
critérios do IBGE.

Carteira assinada
O contingente de traba-

lhadores com carteira assi-
nada caiu 1% na comparação 
com o período encerrado em 
julho, com 359 mil pessoas a 
menos. Já em relação ao mes-
mo trimestre de 2014, houve 
uma perda de 1,2 milhão de 
empregos formais, ou 3,2%.

A comparação com o 
trimestre imediatamente an-
terior mostrou uma queda 
de 2,6% no contingente de 
ocupados na indústria geral. 
Em relação ao ano passado, a 
queda chega a 5,6%.

O número de pessoas 
empregadas no setor pri-
vado sem carteira assinada 
subiu 1,3% do trimestre 
terminado em julho para os 
três meses encerrados em 
outubro de 2015. Já o núme-
ro de trabalhadores domés-
ticos subiu 1,7%.

Taxa sobe para 9% no trimestre 
encerrado em outubro, diz IBGE

DESEMPREGO

 A intensa redução no número de 
trabalhadores com carteira assinada é 
um dos fatores por trás do aumento na 
procura por emprego, explicou nessa 
sexta-feira, o coordenador de Trabalho 
e Rendimento do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), Cimar 
Azeredo, No trimestre até outubro de 
2015, 1,184 milhão de pessoas perde-
ram o emprego formal em relação a 
igual período do ano anterior, segun-
do a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) Contínua. “O em-

prego com carteira tem FGTS, plano 
de saúde, uma série de garantias. Há a 
própria garantia do emprego. Mas os 
brasileiros têm tido a estabilidade afe-
tada, um rendimento menor. Diante 
disso, outros membros da família aca-
bam saindo para buscar emprego”, ex-
plicou Azeredo. Como resultado, o nú-
mero de desempregados atingiu 9,077 
milhões de pessoas, o maior nível já 
registrado na série da Pnad Contínua e 
38,3% a mais do que entre julho e ou-
tubro de 2014. “O maior contingente 
de desocupados é esperado para janei-
ro. Esse resultado quebra a sazonalida-
de da série”, disse o coordenador.

Estabilidade e rendimento afetados

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) di-
vulgou nessa sexta-feira novas 
regras de atendimento pres-
tado por operadoras de pla-
nos de saúde nas solicitações 
de procedimentos e serviços 
de cobertura assistencial. As 
medidas, definidas pela Reso-
lução Normativa 395, entram 
em vigor no dia 15 de maio. 
A multa em casos de descum-
primento da norma varia de 
R$ 30 mil a R$ 100 mil. Uma 
das principais mudanças é a 

implantação de unidade de 
atendimento presencial, em 
horário comercial durante os 
dias úteis nas capitais ou re-
giões de maior atuação dos 
planos. Ficam isentas as ope-
radoras de pequeno porte, as 
exclusivamente odontológi-
cas, as filantrópicas e as de 
autogestão. As empresas de 
grande porte também terão 
que oferecer atendimento 
telefônico durante 24 horas, 
sete dias por semana. E as de 
médio e pequeno porte deve-
rão ter canal telefônico para 
atendimento em horário co-
mercial nos dias úteis.

Novo atendimento vai 
valer a partir de maio

PLANOs DE SAÚDE

 

A indústria brasileira 
operou em novembro de 2015 
num ritmo abaixo do obser-
vado em outubro. O nível de 
utilização da capacidade ins-
talada da indústria de trans-
formação atingiu 77,0% em 
novembro, pelo dado dessa-
zonalizado, queda em relação 
ao mês anterior, quando esta-
va em 77,4%, informou nessa 
sexta-feira, 15, a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). O 
número de outubro foi revisa-
do em relação à previsão ante-
rior, de 77,7%.

Em novembro de 2014, 
a utilização do parque fabril 
era de 80,8%, de acordo com 
os dados. De acordo com a 

CNI, o resultado explicita a 
forte ociosidade da indús-
tria de transformação. O fa-
turamento real do setor de 
transformação apresentou 
queda de 2,7% em novembro 
ante outubro. Na compara-
ção com novembro de 2014, 
o indicador registrou queda 
de 13,3%. No acumulado dos 
11 primeiros meses do ano, 
houve queda de 8,2% no fatu-
ramento das empresas ante o 
mesmo período de 2014. 

Segundo a CNI, o empre-
go na indústria registrou uma 
piora no nível de emprego em 
novembro de 2015. No penúl-
timo mês do ano, em relação 
a outubro, houve retração de 
0,8% no indicador. Em re-
lação a novembro de 2014, 
houve um recuo de 8,5%. 

Capacidade instalada cai 
para 77% em novembro

SETOR INDUSTRIAL

FOTO: Reprodução/Internet



Carnaval das 
Mulheres de 
2009 nos salões 
do Sonho Doce 
Recepções, 
evento criado 
por Roberta 
Aquino há mais 
de 25 anos e que 
deixou muitas 
saudades 
nos nossos 
corações:  Lúcia 
Bezerra, Amarília 
Sales, Edna 
Martins, Rita de 
Cássia Sousa 
Aguiar, Graça 
Meira, Socorro 
Brito e Nídia 
Azevedo

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Dalva Rocha
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Empresário Nivaldo Garcia 
Neto, médicos Orlando Au-
gusto Damascena e Mau-
ros Holanda, Sras. Eneida 
Melo, Graça Orsini, Higia 
Trigueiro, Nilzete de Assis 
Alencar, Zélia Melo e Be-
nira Brito Nunes, arquiteta 
Marilza Souto, jornalistas 
Naná Garcez e Edna Rodri-
gues de Almeida, secretário  
executivo de Estado, Wil-
bur Holmes Jácome.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   Durante todos os sábados do mês de janeiro está acontecendo o Fest Lucena, com 
atrações musicais como as bandas Aveloz e Só Swing.

FOTO: Goretti Zenaide

Suzana Guerra, Analice Coutinho, Selma Smith e Ana Maria Coutinho no Tropical Hotel Tambaú

 Indicado ao Oscar 2016 de 
Melhor Animação, o longa "O Menino e 
o Mundo", do cineasta Alê Abreu con-
corre com “Anomalia”, de Duke Johnson 
e Charlie Kaufman e “Divertida Mente”, 
de Pete Docter e Ronaldo del Carmen.
 A trilha sonora interpretada 
pelo rapper Emicida tem partici-
pações do grande Naná Vasconcelos.

Foto: Dalva Rocha

Eneida Melo é a aniversariante de hoje

FOTO: Dalva Rocha

Presenças bacanas de Jane Oliveira e Elza Farias

FOTO: Dalva Rocha

   A clínica Atelier do Sorriso São Rafael, dos empresários Taís Cristina da Rosa e  
Philippe Zoggia, localizada em João Pessoa, foi tema de matéria de destaque na revista 
Exame. Pelo seu alto padrão  da clínica e ser considerada uma das mais completas da 
Paraíba.

Tereza Cunha, Zélia Melo que está hoje aniversariando, Dalva Gonçalves e Fátima Braga

   A Galeria Archidy Picado, do Espaço Cultural José Lins do Rego, está sediando até o 
dia 7 de fevereiro, sua primeira exposição do ano com obras do artista visual pernambucano 
radicado na Paraíba, Antônio Filho. 

Contra a corrupção

O DETRAN/PB e o Ministério Público Federal realizam, 
nesta segunda-feira, evento para coleta de assinaturas de 
usuários em apoio ao projeto “10 Medidas Contra a Cor-
rupção” do MPF, na sede daquele departamento a partir 
das 9h com um café da manhã.

O projeto tem por objetivo mudanças legislativas para 
um efetivo de combate à corrupção nas esferas pública e 
privada do País e a meta do Detran é recolher 500 assi-
naturas entre servidores e usuários do órgão até o final 
do mês.

“O campo da derrota 
não está povoado 
de fracassos, mas de 
homens que tombaram 
antes de vencer”

“Sonhe, apesar das ilusões. 
Caminhe, apesar dos 
obstáculos. Lute, apesar das 
barreiras e, acima de tudo, 
acredite em você mesmo”

ABRAHAM LINCOLN LARISSA GUERREIRO

   O Creci-PB, sob o comando de Rômulo Soares, promove nesta segunda-feira 
palestra sobre prevenção à lavagem de dinheiro no segmento imobiliário. Será às 19h 
no Hotel Garden, em Campina Grande e na terça-feira às 8h no Hotel Nord Luxxor em 
João Pessoa.

Natação
A VILA Olímpica 

Parahyba está sendo 
palco dos treinos da 
delegação russa de 
nado sincronizado, com 
vistas as Olimpíadas 
2016. A seleção russa 
ficará na capital parai-
bana até o próximo dia 
30, realizando treina-
mento todos os dias.

O DESEMBARGADOR 
e presidente do TRF da 5a 
Região, Rogério Fialho e 
o diretor da Seção Judi-
ciária do Ceará, juiz Bruno 
Leonardo Câmara Carrá 
convidando para a inaugu-
ração da sede definitiva 
daquele órgão no muni-
cípio de Maracanaú. Será 
no próximo dia 22.

Convite

Festival de música
COMEÇA AMANHÃ e 

vai até o dia 30 deste mês, 
o Festival Internacional de 
Música de Santa Catarina, 
na cidade de Jaraguá do 
Sul, onde estão participan-
do 11 alunos do Projeto de 
Inclusão Social Através da 
Música e das Artes, criado 
pelo Governo da Paraíba.

Os alunos, sob o 
comando do maestro Alex 
Klein, vão enriquecer ainda 
mais o conhecimento mu-
sical através dos níveis de 
ensino Avançado, Interme-
diário e Femusc Jovem.

PARA QUEM ESTÁ a 
procura de imóveis, acon-
tece no Manaíra Shopping 
o 5o Salão de Imóveis da 
Teixeira de Carvalho. Na 
exposição, empreendi-
mentos das construtoras 
Alliance, Equilíbrio, Eu-
robrasil, Galvão Amorim, 
Conserpa/Enger, Monteiro, 
Planc e Ruffo´s.

Imóveis
O ATOR paraiba-

no Philipe Carneiro, que 
atuou no “Cazuza - Pro 
Dia Nascer Feliz, o Mu-
sical”, encontra-se em 
férias em João Pessoa. 
Radicado no Rio de Janei-
ro há 8 anos, ele tra-
balha atualmente como 
assistente do conhecido 
diretor João Fonseca.

Em férias

Folia
O CARNAVAL 

pessoense começa 
pra valer na próxima 
sexta-feira com o 
tradicional Baile do 
Vermelho e Branco, 
promovido pelo Espor-
te Clube Cabo Branco.

Na animação 
dos foliões vão es-
tar a Orquestra Rota 
News, o cantor Capilé 
e a formidável bateria 
da Escola de Samba 
Malandros do Morro, 
que por muitos anos 
alegrou o Carnaval das 
Mulheres.
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Viaduto do Geisel já 
está com 50% dos 
serviços concluídos

AL aprovou projeto de lei 
do governador de redução 
da alíquota em setembro

Nova alíquota está em vigor na PB
ICMS PARA COMBUSTÍVEIS

A nova alíquota do ICMS 
para o etanol já está em vigor 
na Paraíba. Foi o que infor-
mou o presidente-executivo 
do Sindicato da Indústria de 
Fabricação de Álcool e Açúcar 
da Paraíba (Sindalcool-PB), 
Edmundo Barbosa. A alíquota 
sobre o etanol passou de 25% 
para 23% e sobre a gasolina, 
de 27% para 29%. “Foi uma 
grande vitória para o setor 
sucroenergético do Estado”, 
comemora Edmundo.

O projeto de lei de au-
toria do governador Ricar-
do Coutinho de redução da 
alíquota foi aprovado pela 
Assembleia Legislativa em 
setembro do ano passado e 
passou a vigorar este mês. 
De acordo com Edmundo, a 
partir da decisão do governo 
do Estado, a Paraíba se tor-
nou pioneira no Nordeste, já 
sendo seguida pelos gover-
nadores de Pernambuco e 
Alagoas.

Edmundo Barbosa faz 
uma grande denúncia quando 
revela que as distribuidoras e 
revendedoras estão se benefi-
ciando da redução da alíquo-
ta, ampliando a margem de 
contribuição, e estão deixan-
do de repassar para o consu-
midor a tributação menor. 

O sindicalista disse que a 
lei sancionada pelo governa-
dor estabelece regras espe-
cíficas para o abastecimento 
de veículos da frota pública 
com etanol ou biodiesel por 
serem combustíveis não fós-
seis. “A redução da alíquota 
foi uma reivindicação dos 
produtores do Estado”, lem-
bra Edmundo.

Atualmente, existem 
22.800 trabalhadores em ati-
vidade no campo e na indús-
tria, que ainda proporciona 
44 mil empregos indiretos. 
São oito empresas em funcio-
namento nos 26 municípios 
da Paraíba, que registrou o 
fechamento de uma usina nos 
últimos cinco anos.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

A produção atual de 
etanol até 31 de dezem-
bro de 2015 foi de 261 
milhões de litros. Ainda 
nesta safra 2015/2016, 
os produtores esperam 
alcançar mais 100 mi-
lhões de litros até o fi-
nal de março deste ano. 
Segundo o presidente 
do Sindalcool-PB, existe 
uma crise provocada pe-
los anos seguidos de pre-
ços de venda abaixo dos 
custos de produção. As 
usinas de açúcar e etanol 
devem encerrar a safra 
2015/16 (de abril a mar-
ço) com endividamento 
recorde de R$ 95 bilhões, 
um crescimento de 18% 
sobre o ciclo anterior, 
2014/15, quando as dí-
vidas somaram cerca de 
R$ 80 bilhões. A recei-
ta do setor deve atingir 
nesta safra cerca de R$ 
84 bilhões, um aumento 
de 17% sobre o período 
anterior.

Com a recuperação 
do açúcar no mercado 
internacional nos últimos 
meses de 2015, como re-
flexo da expectativa de 
déficit de produção glo-

bal após cinco anos de 
excedente, e demanda 
mais aquecida por eta-
nol no mercado interno, 
as usinas ganharam fôle-
go, mas não o suficiente 
para reverter a situação 
financeira delicada de 
boa parte das empresas.

Das 450 usinas ins-
taladas no País, 85 delas 
estão desativadas e cerca 
de 70 estão em recupe-
ração judicial. Para fazer 
caixa, muitas usinas moe-
ram a cana para vender o 
etanol durante a safra a 
preços mais baixos. Já os 
grupos mais capitaliza-
dos conseguiram segurar 
sua produção para ven-
der durante a entressa-
fra, que tem preços mais 
atrativos. São poucos os 
grupos que devem au-
mentar os investimentos 
para expansão de seus 
canaviais.

Apesar de ter come-
çado o ano de 2015 com 
notícias favoráveis, como 
a volta da Contribuição 
de Intervenção no Do-
mínio Econômico (Cide) 
e o aumento da mistura 
de etanol na gasolina de 

25% para 27%, o setor 
terá uma jornada longa 
para “arrumar a casa”, 
avaliam analistas. “O se-
tor voltará a viver um 
movimento de consoli-
dação”, disse Edmundo 
Barbosa.

Na Paraíba, a situa-
ção atual sinaliza uma 
recuperação de ânimo. 
Levantamento feito pela 
entidade mostra que o 
Nordeste todo tem um 
déficit de 1,0 bilhão de 
litros no período de en-
tressafra (abril a julho). 
“A Paraíba tem uma pe-
quena parte desse défi-
cit, 75.857.500 litros so-
mente no período abril 
a julho”, explica o presi-
dente da entidade. A de-
manda no consumo em 
2015 foi de 303.430.000 
litros, enquanto que a 
produção local foi de 
411.745.000 litros. Parte 
da produção foi destina-
da ao abastecimento do 
vizinho Ceará e Rio Gran-
de do Norte. A produção 
de cana teve redução em 
razão da estiagem entre 
20% e de até 24% em al-
gumas empresas.

Preços abaixo dos custos de produção

Entidade reconhece benefício com a redução do ICMS 
 O Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool e Açúcar da Paraíba 
divulgou nota em que menciona a iniciativa do governador Ricardo 
Coutinho ao estabelecer, em setembro 2015, uma redução de 2% 
da alíquota do ICMS sobre o etanol vendido nos postos reven-
dedores, destacando os benefícios para toda a cadeia produtiva 
da cana-de-açúcar, entre eles a geração de 22.800 empregos na 
Paraíba.  Na nota, a entidade ressalta ainda que a medida pioneira 
de Ricardo Coutinho foi algum tempo depois adotada pelos gover-
nadores Renan Filho, de Alagoas, e Paulo Câmara, de Pernambuco, 
e aborda a questão do desabastecimento de combustíveis na 
Paraíba. “Esse episódio do desabastecimento mostrou que existe 
um forte interesse do Porto de Suape e da Petrobras na tentativa 
de defender a concentração em Pernambuco do abastecimento 
de combustíveis e obrigar aos demais estados na utilização de 
rodovias para retirada de gasolina e diesel em Suape”, diz a nota, 
completando a informação de que o Navio Theano, que aportou 
em Cabedelo nesta semana para descarga de gasolina e diesel em 
Cabedelo, evitou o tráfego de 386 caminhões.

SAIbA MAIS
l Capacidade industrial de processamento de cana-de-açúcar 
é de 8.5 milhões de toneladas. A produção de cana por safra 
oscila entre 5,0 a 6,5 milhões de toneladas.
l Geração de energia elétrica através da bioeletricidade/
cogeração atual: 55 Mwm  Potencial: 155 Mwm
l Índice de mecanização: Colheita = 43% - Plantio = 10%
l Controle biológico de pragas: 65% da área plantada
l Extensão de áreas cultivadas: 110.000 hectares
l Agricultores fornecedores de cana: 1800 produtores, destes 
600 são assentados da reforma agrária.

Diferenciais em relação a outros estados da federação

a) Produção de açúcar com adição de vitamina A (sob enco-
menda)
b) Produção de álcool neutro absoluto como insumo farmacêu-
tico e ou cosméticos;

Presidente-executivo 
do Sindalcool-PB, 

Edmundo Barbosa, 
comemora a medida

fOTOS: Ortilo Antônio/Evandro Pereira

Animados com a retoma-
da do cultivo do algodão pelo 
governo do Estado, princi-
palmente depois do registro 
de chuvas em várias regiões, 
agricultores familiares de di-
versos municípios estão pro-
curando a Emater/gU em bus-
ca de mais informações sobre 
o Projeto Algodão Paraíba. Na 
manhã de quinta-feira (14), 
mais de 20 cotonicultores de 
gurinhém se reuniram para 
discutir a proposta de traba-
lho para o ano agrícola 2016.

O evento ocorreu no 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais local e contou com a 
participação do pesquisador 
da Emprapa/Algodão Dafran 
gonçalves; do diretor técnico 
da Emater/gU, Vlaminck Paiva 
Saraiva; do assessor estadual 
da cultura do algodão, José Joa-
cy dos Santos; do extensionista 
rural geogles Dantas, da Ema-
ter/Regional administrativa de 

Itabaiana, além de represen-
tantes de associações comuni-
tárias e sindicatos rurais. Ini-
cialmente, serão contemplados 
20 produtores, numa área de 
70 hectares, sendo 60 ha de al-
godão branco da variedade 8H 
e 10 ha de algodão colorido da 
variedade Safira.

Na ocasião, o diretor téc-
nico da Emater, empresa in-
tegrante da Gestão Unificada 
Emepa/Interpa/Emater, vin-
culada à Secretaria de Desen-
volvimento da Agropecuária 
e da Pesca (Sedap), fez uma 
explanação sobre a cadeia 
produtiva do algodão, expli-
cando a importância da re-
vitalização da cultura e tam-
bém os custos de produção, 
que já tem garantidos venda, 
logística e preços, mediante 
contrato de compra e venda, 
a ser negociado entre agricul-
tores e compradores. Foi dis-
cutida ainda a importância da 

revitalização do algodão colo-
rido em gurinhém, município 
detentor de solos e clima fa-
voráveis à cultura.

Em seguida, o pesquisa-
dor da Embrapa fez apresen-
tação sobre os índices téc-
nicos da cultura do algodão, 
que tem produtividade em 
torno de 1.220 a 1.500 quilos 
por hectare, desde que em 
condições favoráveis. Discu-
tiu também com os agricul-
tores, questões relacionadas 
aos tratos culturais, melhor 
época de plantio e colheita, 
além de noções sobre manejo 
integrado de pragas e doen-
ças, com uso de biofertilizan-
tes, priorizando a produção 
orgânica da cultura.

Com base nos custos 
de produção e o preço pre-
visto para compra em tor-
no de R$ 2,40 por quilo, os 
agricultores demonstraram 
interesse em formar um grupo 

de produção no município. No 
ano passado, segundo o asses-
sor estadual da cultura do al-
godão, José Joacy, em Salgado 
de São Félix, um campo de 
produção de algodão colori-
do produziu acima de 800kg/
ha, mesmo com precipitação 
inferior a 200 mm/ano, en-
quanto outras culturas como 
milho, feijão e fava tiveram 
perdas de 100%.

Cultura tradicional
O presidente do Sindica-

to dos Trabalhadores de gu-
rinhém, geraldo Mariano da 
Silva, destacou a importância 
da reunião, principalmente 
pela segurança repassada aos 
presentes, quanto a iniciati-
va do governo do Estado em 
retomar o cultivo do algodão, 
“uma das culturas mais tradi-
cionais e geradora de empre-
go e renda” enfatizou, enalte-
cendo a proposta da garantia 

de venda, logística e preços.
Na sua avaliação, a ini-

ciativa da Emater/gU em 
apresentar alternativas de 
produção para agricultura 
do município, discutindo na 
base a construção da cadeia 
produtiva, é de extrema im-
portância, “pois prioriza as 
demandas dos agricultores e 
possibilita novas alternativas, 
diversificando a produção 
das unidades familiares, pro-
piciando aumento de renda e 
melhoria na qualidade de vida 
das pessoas envolvidas”, disse.

Já o agricultor Orlando 
da Silva, da comunidade Bo-
queirão, disse que vai voltar 
a cultivar algodão depois de 
mais de dez anos sem exe-
cutar a atividade por falta de 
estímulo. Ele, que juntamente 
com mais cinco cotoniculto-
res da localidade, vai plan-
tar 10 ha de algodão branco, 
também elogiou o resgate da 

cultura promovida pelo go-
verno da Paraíba.

De acordo com o técnico 
geogles Dantas, da região de 
Itabaina a Emater/gU tem in-
centivado a formação de gru-
pos de produção por conside-
rar a revitalização da cadeia 
do algodão colorido, em Sal-
gado de São Félix e gurinhém, 
importante economia destes 
municípios, principalmente 
pela aptidão do algodão. A re-
gião também vai contar com 
um centro de beneficiamento 
de algodão, localizado no As-
sentamento Maria Margarida 
Alves, em Juarez Távora, o que 
diminui consideravelmente os 
custos de produção.

A meta do governo do 
Estado é implantar até 2018 
o cultivo de cinco mil hectares 
de algodão branco e beneficiar 
2.500 agricultores familiares 
de 170 municípios zoneados 
e com vocação para a cultura.

Retomada da cultura do algodão anima agricultores
INCENTIVO À CADEIA PRODUTIVA
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PB terá 2,8 milhões para ações 
de combate ao Aedes aegypti
Dilma Rousseff sancionou 
ontem recursos de R$ 1,27 bi 
para todo o País em 2016

A Paraíba vai receber 
R$ 2.892.656,81 para o de-
senvolvimento das ações 
de vigilância em saúde, in-
cluindo o combate ao mos-
quito Aedes aegypti, em 
2016. Este é o valor destina-
do ao Estado dos recursos 
de R$ 1,27 bilhão sanciona-
dos ontem pela presiden-
te Dilma Rousseff. A este 
montante será adicionado 
R$ 600 milhões destinados à 
Assistência Financeira Com-
plementar da União para os 
Agentes de Combate às En-
demias. Para intensificar as 
ações e medidas de vigilân-
cia, prevenção e controle da 
dengue, febre chikungunya 
e zika também foi aprovado 
R$ 500 milhões extras, so-
bretudo, por conta da situa-

ção de emergência em saú-
de pública de importância 
nacional que o País vive.

Nesta semana, o Minis-
tério da Saúde repassou aos 
estados R$ 143,7 milhões 
extras destinados a ações 
de combate ao Aedes ae-
gypti. O recurso foi garan-
tido em portaria publicada 
no dia 23 de dezembro do 
ano passado e já liberado 
100% aos estados no início 
desta semana. O ministro da 
Saúde, Marcelo Castro, con-
sidera de fundamental im-
portância este recurso extra 
para as ações nos estados e 
municípios. “Com este re-
forço financeiro, os estados 
e municípios vão poder po-
tencializar as medidas de 
combate ao Aedes aegypti 
para evitar a transmissão 
de dengue, chikungunya e 
zika”, explicou.

O ministro orienta que 
os cuidados com o mosqui-

to devem ser redobrados 
nesta época do ano, perío-
do de maior incidência das 
doenças. “É preciso que 
todos se mobilizem para 
combater este mosquito. É 
muito importante sempre 
verificar o adequado arma-
zenamento de água em suas 
casas, o acondicionamento 
do lixo e a eliminação de to-
dos os recipientes sem uso, 
que possam acumular água 
e virar criadouros do mos-
quito”, recomendou Marce-
lo Castro.

As medidas de preven-
ção para a doença são as 
mesmas já adotadas para a 
dengue, que se resume em 
evitar o acúmulo de água 
parada. A principal diferen-
ça nos sintomas das duas 
doenças é que na febre chi-
kungunya, a dor articular 
surge em 70% a 100% dos 
casos, é intensa e afeta prin-
cipalmente pés e mãos.

Grandes espaços públicos ou priva-
dos muitas vezes dificultam o controle 
da proliferação das larvas do mosquito 
Aedes aegypt pelas suas próprias dimen-
sões físicas. A reportagem de A União es-
teve em alguns locais considerados pro-
pícios a essas circunstâncias e verificou 
como está a situação desses ambientes 
neste período de chuvas: a sucata do Edi-
nho, o Parque Arruda Câmara (Bica) e o 
posto da Polícia Rodoviária Federal da 
BR-230 em Bayeux. 

A sucata do Edinho, no bairro do 
Geisel, é um espaço oportuno ao acú-
mulo de água e de difícil controle por 
causa dos restos ds materiais automo-
bilísticos. O vendedor Rehnan Bismarck 
revelou que tem o conhecimento dessas 
dificuldades e por isso mantém o lugar 
rigorosamente inspecionado para evitar 
o acúmulo de água. “Nós temos 15 fun-
cionários aqui. Todos os dias pela manhã, 
nós tiramos cinco desses empregados 
para combater a dengue. A gente vai vi-
rando e emborcando plásticos, furando 
os carros para que não criem poças de 
água. Lameiras e outros objetos que fi-
cam no carro, estão sempre emborcados 
para não acumular água. Os pneus que 
nós temos aqui são muitos, mas estão 
sempre cobertos com lona para que não 
entre água.” 

Rehnan garantiu ainda que a Vigi-
lância Ambiental de João Pessoa inspe-
ciona a sucataria quinzenalmente, com a 
aplicação de veneno nos locais propícios 

ao acúmulo de água e passando o fuma-
cê para eliminar as larvas do mosquito. 

Nilton Guedes, gerente da Vigilân-
cia Ambiental, confirmou a ação das 
equipes nesses locais. “Nós fazemos vi-
sitas periódicas, quinzenais e mensais, 
de combate à proliferação das larvas do 
Aedes aegypt, através de inspeções deta-
lhadas. Além disso, fazemos um trabalho 
ainda mais importante, de educação e 
conscientização dos catadores e sucatei-
ros, que tem um papel fundamental no 
combate ao mosquito. Na maioria das 
vezes, temos a total colaboração deles”, 
explicou Nilton.  

Parque Zoobotânico Arruda Câmara
A Bica está livre das larvas do mos-

quito dentro das suas dependências. Foi 
o que garantiu o diretor Jair Azevedo. 
“Aqui no parque já foi realizada recen-
temente uma vistoria pelo pessoal da 
Secretaria de Saúde e não foi constatado 
nenhum foco de proliferação do mos-
quito, até porque boa parte da água que 
temos aqui é corrente e toda a área que 
tem lago tem peixes”.

Em relação a algumas espécies de 
plantas que potencialmente acumulam 
água, Jair explicou que a única existen-
te no parque com essa capacidade é a 
bromélia. Segundo ele, a planta não tem 
possibilidade de ser um criadouro para 
as larvas do mosquito. “A bromélia pode 
acumular água, só que já foi comprova-
do que a água que fica nessa planta não 
fica limpa o suficiente, e impede que seja 
um criadouro das larvas do aedes por ter 
substância na própria bromélia que im-
pede a proliferação dentro da planta”.

Grandes espaços facilitam 
a proliferação das larvas

PARQUES E SUCATAS

A realidade encontrada no pos-
to da Polícia Rodoviária Federal, na 
BR-230, em Bayeux, foi bem diferen-
te dos outros locais verificados pela 
equipe de reportagem. Plásticos e 
lixos acumulados dentro e fora dos 
carros além dos próprios veículos 
servindo como poças d’água foram 
constadas no local.

O policial rodoviário Douglas 
Uchoa disse que a última vistoria rea-
lizada no local foi em novembro de 
2015. “Eles já vieram aqui e espalha-
ram veneno pelos lugares que po-
dem acumular água, não sei quando 
devem vir outra vez. Já teve até casos 
de polícias rodoviários doentes, não 
sei se foi por causa desse lixo acumu-
lado dentro e fora dos carros”. 

Douglas alega que não recebe 

orientação de pela situação e não 
tem material para cobrir os carros no 
período chuvoso. “Eu sei é que não 
podemos furar os carros para não acu-
mular água, eles não pertencem a PRF 
e a gente não tem nem uma lona para 
cobrir essa quantidade de carros nes-
ses tempos de muita chuva”, finalizou.

De acordo com Lúcia Sales, coor-
denadora de vigilância e saúde do 
município de Bayeux, as vistorias es-
tão sendo feitas quinzenalmente. “A 
responsabilidade da limpeza do local 
é do proprietário do imóvel. Nesse 
caso, da Policia Rodoviária”, disse. 
Ela completa explicando que a orien-
tação de como agir em combate ao 
mosquito é feita, mas que a vigilância 
de saúde não tem como supervisio-
nar se elas são seguidas ou não.

Posto da PRF de Bayeux

Iluska Cavalcante e 
Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

FOTO: Edson Matos

Poças d’água foram encontradas dentro de carros no posto da Polícia Rodoviária, em Bayeux

O aplicativo Aedes na 
Mira, que tem o objetivo de 
agilizar o combate ao mosqui-
to Aedes aegypti (transmissor 
da dengue, zika, chikungunya), 
completa um mês hoje, com 
312 denúncias da população 
sobre possíveis focos do vetor. 
O aplicativo foi desenvolvido 
por meio de uma parceria en-
tre a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) e a Companhia de 
Processamento de Dados da 
Paraíba (Codata). Do aplica-
tivo, as demandas são envia-
das, de forma imediata, para 
a Sala de Situação Estadual, 
localizada na sede da SES, na 
capital, de onde são encami-
nhadas para as Secretarias de 
Saúde dos municípios para 
as providências. O aplicativo 
está disponível para celulares 
e todos os dispositivos mó-
veis, que tenham as platafor-
mas android ou iOS.

Das 312 denúncias regis-
tradas, até agora, 229 são de 
moradores da capital. Quanto 
ao tipo de denúncia, 34,62% 

são referentes a lixo; 23,39% 
são de depósitos nível de solo 
(água para armazenamento 
doméstico em tonel, tambor, 
barril, tina, depósitos de bar-
ros, cisternas); 12,82% de de-
pósito natural (folhas, ocos em 
árvores, buracos em rochas, 
restos de animais); 12,52% de 
pneus e 6,08% de depósitos 
domésticos (vasos/frascos; 
prato, pingadeira, recipiente 
de degelo de refrigeradores, 
bebedouros). 

De acordo com o relatório 
da equipe da Sala de Situação, 
onde ficam representantes da 
Gerência de Vigilância Am-
biental, da SES; Defesa Civil; 
Polícia Militar e Exército bra-
sileiro, entre as denúncias que 
chegam por meio do Aedes na 
Mira, 12 são de São Paulo, Mi-
nas Gerais, Goiás, Bahia e Per-
nambuco. Todas foram enca-
minhadas para as Secretarias 
de Saúde desses estados.

Segundo o presidente da 
Codata, Krol Jânio, seis esta-
dos (RN, AP, AM, PI, DF, ES) já 

entraram em contato com a 
instituição querendo adotar 
o mesmo aplicativo. “É muito 
importante esse interesse dos 
outros estados, porque mos-
tra que a Paraíba está no cami-
nho certo, pois saímos à frente 
com o aplicativo e com isso a 
luta contra o mosquito ganhou 
um grande aliado. Por meio do 
Aedes na Mira a população 
pode interagir, de forma dinâ-
mica, para que a efetividade 
do combate seja maior”, falou.

Passo a passo 
Para baixar o aplicativo na 

plataforma android, basta ir na 
Play Store, já no iOS vai na App 
Store, digita “Aedes na Mira” e 
instala. Aparecem as opções: 
“denúncia”, “cuidados”, “ges-
tantes” e “serviços de referên-
cia”.  Na opção “denúncia”, apa-
rece “capturar imagem”. Junto 
com a foto, devem ser enviadas 
informações sobre o local do 
possível foco do mosquito, em 
qualquer lugar da Paraíba. 

Aplicativo completa um mês 
com mais de 300 denúncias

LUTA CONTRA O MOSQUITO

Equipes da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB)  
já integram a força-tarefa  de 
combate ao mosquito Aedes 
aegipty. O trabalho da insti-
tuição por meio do Projeto 
Univer-Cidade começará na 
próxima segunda-feira, em 
Juazeirinho, na micorregião do 
Seridó paraibano, em parceria 
com a prefeitura local. Outros 
municípios serão atendidos 
pelas atividades desenvolvidas 
pelas equipes da UEPB.

Uma equipe multidisci-
plinar da instituição vai orien-
tar agentes comunitários de 
saúde e agentes de endemias 
sobre a importância da gestão 
integrada dos resíduos sólidos 
como forma de  combate ao ve-
tor destas doenças. A atividade 

será realizada a partir das 8h, 
na Unidade Básica de Saúde da 
Família (UBSF), no Centro de 
Juazeirinho. 

O trabalho da UEPB faz 
parte da força tarefa montada 
pela universidade para cola-
borar com os Governos Muni-
cipais e Estadual no combate 
ao mosquito. A comissão espe-
cial formada com este objetivo 
definiu um conjunto de ações 
multidisciplinares para serem 
executadas, visando a redução 
ou eliminação do Aedes aegypti 
e livrar a Paraíba das doenças 
transmitidas pelo inseto,  entre 
as quais a microcefalia. 

As ações envolvem cam-
panhas de mobilização, cons-
cientização e ações públicas de 
enfrentamento do mosquito, 

envolvendo professores, alu-
nos e funcionários, particu-
larmente nas cidades onde a 
UEPB tem campus; e criação 
de um programa especial de 
bolsas que vai selecionar alu-
nos da universidade em todas 
as regiões do Estado. Após 
a seleção, serão deflagradas 
ações planejadas junto às Se-
cretarias de Saúde dos municí-
pios e comunidades em situa-
ção de risco, com todo trabalho 
realizado sob a orientação dos 
professores envolvidos nas 
luta contra o mosquito.

Integram ainda o conjun-
to de ações preventivas, a for-
mação emergencial, com a ca-
pacitação dos profissionais de 
saúde, educadores ambientais,  
gestores e voluntários.  

Equipes da UEPB integram  
força-tarefa em Juazeirinho

PROJETO UNIVER-CIDADE
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50% dos serviços de engenharia do 
viaduto do Geisel estão concluídos
O investimento total é de 
R$ 38 milhões dos Governos 
Estadual e Federal

Terminou às 3h da ma-
drugada de ontem, na cidade 
de Monteiro, no Cariri parai-
bano, a ação de resgate de 
uma criança de quatro anos 
que era mantida em cárcere 
privado pelo pai, o mototaxis-
ta  Alexsandro Rubens da Sil-
va, 32 anos, que está recolhido 
à cadeia pública.  A operação 
foi conduzida por policiais da 
1ª Companhia de Polícia Mi-
litar de Monteiro, com apoio 
de homens do Grupo de Ações 
Táticas Especiais (Gate) da Po-
lícia Militar de Campina Gran-
de e João Pessoa. O acusado se 
trancou num dos quartos da 
casa de sua mãe com a crian-
ça. Os policiais encontraram 
no local a menina e a própria 
mãe de Alesxsandro,  que tem 
74 anos. 

O resgate da criança e a 
prisão de Alexsandro  só fo-
ram possíveis depois de oito 
horas de negociação iniciada 
pelo capitão Cláudio Alves, co-
mandante da 1ª  Companhia 
da PM de Monteiro.  O motota-
xista  estava armado de faca e 
espeto. Ele ainda fez a ligação 
de fios desencapados à fecha-
dura do quarto para impedir a 
entrada da polícia.

Os policiais não chegaram 
a explodir a porta do quarto, 
que foi arrombada com uma 
barra de ferro.  A criança e a 
mãe do acusado não sofreram 
ferimentos durante a opera-
ção de resgate.

Após o resgate, o moto-
taxista, a filha e a avó foram 
atendidos na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
de Monteiro. A idosa passou 
mal durante a ação da polícia, 
temendo pela vida do filho 

e da neta.  A imobilização de 
Alexsandro foi feita com uso 
de arma não letal.  Ele sofre de 
problemas  mentais e faz uso 
de medicação controlada.

Ele foi conduzido ao 
Hospital Regional de Montei-
ro, onde ficou sob custódia 
policial.  Por volta das 11h de 
ontem, após receber alta, foi 
levado à Delegacia de Polícia 
de Monteiro, onde foi autua-
do pelo crime de cárcere pri-
vado.

Ao delegado Gilson Duar-
te, o mototaxista Alexsandro 
Rubens da Silva afirmou que 
decidiu trancar a própria fi-
lha, porque a ex-mulher esta-
ria levando a criança a locais 
impróprios.  A criança foi en-
tregue ao Conselho Tutelar de 
Monteiro, que ficará com ela 
até que a Justiça decida quais 
as medidas que deverão ser 
adotadas. 

Banhistas podem 
aproveitar 50 praias

A Sudema classificou 50 
praias do Litoral paraibano como 
apropriadas para o banho. A quali-
dade da água varia entre excelente, 
muito boa e satisfatória. Segundo o 
relatório de balneabilidade, apenas 
trechos das Praias do Jacaré, em 
Cabedelo; Seixas, Penha, Manaíra e 
Bessa I, em João Pessoa; Acaú/Pon-
tinha, em Pitimbu, devem ser evita-
dos pelos banhistas. Em Cabedelo, 
deve ser evitada a área localizada na 
margem direita do estuário do Rio 
Paraíba. Em João Pessoa, as áreas 
localizadas 100 metros à direita e 
à esquerda da quadra de Manaíra, 
da galeria próxima a um shopping 
à beira-mar e do maceió da Praia do 
Bessa. Em Pitimbu, a recomendação 
é respeitar a área de 100 metros à 
direita e à esquerda da desembo-
cadura do Riacho do Engenho Velho.

Prévia de Carnaval 
da melhor idade 

O Grupo da Melhor Idade Rea-
prendendo a Viver JP/Pb-Colibris, 
vai realizar a prévia carnavalesca 
2016 na próxima quinta-feira 
(21), às 14h, na área de lazer do 
Condomínio Maria Apolônia, na Rua 
Benício de Oliveira Lima, bairro José 
Américo. Cerca de 120 foliões, entre 
pessoas idosas e da comunidade em 
geral, participarão da prévia. A pré-
via será o anúncio da décima edição 
do Carnaval do Bloco da Melhor Idade 
Reaprendendo a Viver, que esse ano 
terá como título “Carnaval de Todos 
os Ritmos e Idades”.  Este ano, a pré-
via fará uma homenagem ao Núcleo 
Assistencial da Família, ligado ao 
Programa de Saúde da Família (PSF) 
do bairro. O Carnaval da Melhor Ida-
de será realizado, às 14h, do dia 3 
de fevereiro, no Centro Comunitário 
do José Américo. 

Procon atende em 
espaço provisório

A Procuradoria do Consu-
midor de Cabedelo (Procon) está 
funcionando, desde ontem, na sede 
do Gabinete do Prefeito, antiga casa 
do alemão. A partir do dia 18 de 
fevereiro, o Procon passa a atender 
em sua nova sede, na Rua Isaías de 
Oliveira, no 1210 - Jardim Brasília. O 
espaço foi adquirido com recursos 
próprios do Fundo Municipal de De-
fesa dos Direitos Difusos (FMDDD), 
em um investimento de R$ 530 mil. 
“A partir de agora, teremos um es-
paço mais confortável e amplo para 
receber melhor os consumidores”, 
disse o coordenador do Procon, Tá-
cio Oliveira. A nova sede vai contar 
com salas de atendimento, coorde-
nação, reunião, conciliação, cartório, 
Diretoria Jurídica e fiscalização. A 
unidade vai beneficiar os cerca de 
15 funcionários.

Gestão Estratégica 
de Negócios 

Adquirir capacidade de ges-
tão empresarial para atuar como 
executivo de organizações, melho-
rar a gestão de um empreendimen-
to ou empreender novos negócios, 
mas com sucesso. Esse é objetivo 
do Curso de Curta Duração em Ges-
tão Estratégica de Negócios, que 
será ofertado pelo Centro Univer-
sitário de João Pessoa (Unipê) em 
fevereiro. O curso é voltado para 
estudantes e profissionais de Ad-
ministração, Ciências Contábeis e 
áreas afins. O curso irá de 24 a 26 
de fevereiro. São 30 vagas ao todo. 
Para realizar a inscrição, os inte-
ressados devem acessar o portal 
unipe.br/curta-duracao. A taxa de 
inscrição custa R$ 150. O curso será 
realizado pela administradora e pro-
fessora Germana Tavares de Melo no 
Campus do Unipê.

Vista parcial do vão de concreto da BR-230 por onde vão passar os carros nos dois sentidos da rodovia quando a obra for concluida

Cinquenta por cento das 
obras do Viaduto Governador 
Eduardo Campos, no bairro 
do Geisel, em João Pessoa, já 
estão concluídos. Quem pas-
sar pelas redondezas pode 
observar o equipamento er-
guido na BR-230 e a terraple-
nagem de duas das quatro al-
ças do equipamento prontas. 
O investimento total da obra 
é de R$ 38 milhões, fruto da 
parceria entre os Governos 
Estadual e Federal. O empre-
endimento vai solucionar 
problemas na circulação de 
veículos nas Zonas Sul e Su-
deste da capital.

O engenheiro e fiscal da 
Superintendência de Obras 
do Plano de Desenvolvimen-
to do Estado (Suplan), Paulo 
Serrano, falou sobre o an-
damento dos trabalhos. “No 
momento, a obra está em um 
ritmo normal de execução. 
Entre os serviços já realiza-
dos podemos destacar a exe-
cução de toda a fundação e da 
estrutura de concreto arma-
do do viaduto”, afirmou.

De acordo com informa-
ções da Suplan, entre os ser-
viços preliminares realizados 
para a construção do viaduto 
destaca-se a instalação de 
2,2Km de rede de drenagem, 
além de mais de 103 mil M3 
de terraplenagem e pavimen-
tação, incluindo aterro, sub-
-base e base. Com relação à 
pavimentação asfáltica, já fo-
ram executados 23.817 M2 de 

imprimação, com a aplicação 
de três mil toneladas de as-
falto.

Próximos passos
Neste início deste ano, 

as atividades estão concen-
tradas nos serviços de con-
tenção em terra armada. 
Também faz parte desta fase 
a conclusão da pavimentação 
nos eixos 10, 11 e 8. 

O Eixo 10 correspon-
de ao trecho da via local, em 
frente à Superintendência 
Executiva de Mobilidade Ur-
bana (Semob) e Energisa. Já 
o Eixo 11 fica em frente à fá-

brica Brastex. Enquanto isso, 
o Eixo 8 está localizado abai-
xo do viaduto e na entrada do 
Geisel, esquina com a Central 
de Polícia. Para que possa ser 
feita a interdição da BR-230, 
possibilitando novas frentes 
de serviço, será necessário 
ainda que todo o tráfego da 
rodovia passe por desvios. 

Infraestrutura
Depois de pronta, a obra 

terá 1,75km de extensão. A 
intervenção vai solucionar os 
problemas de circulação de 
veículos na interseção da BR-
230, atendendo aos bairros 

das Zonas Sul e Sudeste da 
capital paraibana. O viaduto 
está sendo edificado em con-
creto armado, com quatro 
alças e trevo. O projeto foi 
aprovado pelo Departamen-
to Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit), em 
Brasília.

Mão de obra
A construção do viaduto 

do Geisel conta com cerca de 
100 operários, que trabalham 
diariamente. Os serviços con-
sistem na adequação das in-
terseções para a transposição 
da BR-230 e seus respectivos 

sistemas viários de acesso. 

Mais ações 
O Governo do Estado já 

realizou outras obras de mo-
bilidade urbana na Região 
Metropolitana de João Pessoa. 
Entre elas, destaque para o 
Trevo das Mangabeiras, entre-
gue em agosto de 2015, como 
parte das comemorações de 
aniversário da capital paraiba-
na. Foi feita ainda a instalação 
de duas passarelas na BR-230, 
beneficiando a comunidade 
de Boa Esperança e Renascer, 
e o binário de Bayeux, tam-
bém em operação.

Foto: Alberi Pontes

Gate resgata uma criança mantida 
em cárcere privado em Monteiro

Polícia cumpre 18 mandados 
de prisão no Brejo e Agreste

Chico José
chicodocrato@gmail.com

As Polícias Civil e Militar 
deflagraram ontem a Opera-
ção Avalanche nas regiões do 
Brejo e Agreste, com a par-
ticipação de 150 policiais. O 
objetivo foi desarticular uma 
quadrilha responsável por 
tráfico de drogas e crimes pa-
trimoniais na região. Foram 
expedidos 18 mandados de 
busca e apreensão. De acordo 
com o titular da 8ª Delegacia 
Seccional, Wallber Virgolino, 
foi preso um ex-vereador da 

cidade de Pilões, Ariosmar 
Cândido Cruz, de 45 anos. Atu-
almente ele é presidente da 
Associação dos Trabalhadores 
Rurais local. De acordo com as 
investigações, ele é suspeito de 
tráfico de drogas e ainda por-
tava arma de fogo. 

Segundo o delegado, as 
investigações começaram de-
pois que a polícia identificou 
quadrilhas organizadas para 
o tráfico de drogas em cidades 
da região. “Durante o levan-

tamento dos dados, o nome 
do ex-parlamentar apareceu 
como integrante do tráfico. 
Entramos com o pedido de 18 
mandados de busca e apreen-
são à Justiça. Fomos cumpri-
-los e prendemos três pessoas 
em flagrante, entre elas, o ex-
-vereador. Na casa dele encon-
tramos uma porção de maco-
nha e um rifle semiautomático. 
Apreendemos em outros imó-
veis mudas de maconha e uma 
moto roubada”, revelou.  

As ações da Polícia Mili-
tar durante a Operação Férias 
resultaram, durante a quinta-
-feira (14), na apreensão de 
nove armas de fogo em me-
nos de 12 horas. As armas 
foram apreendidas em três 
cidades. Foram duas pistolas 
e sete revólveres, que se en-
contravam em poder de 11 
suspeitos detidos.

Em São José da Lagoa 
Tapada, policiais do 14º Bata-
lhão de Polícia Militar prende-
ram em flagrante, Daniel Go-
mes, 18 anos, e apreenderam 
um adolescente de 15 anos, 
após os suspeitos terem co-
metido um assalto a um posto 
de combustíveis. Com eles, foi 
apreendido um revólver cali-
bre 38. Os detidos foram con-
duzidos à delegacia de Sousa, 
junto com a arma e o dinheiro 
do roubo, que foi recuperado.

Em Alagoa Grande, poli-
ciais do 8º Batalhão de Polícia 
Militar, em uma ação integrada 
com policiais civis, apreende-
ram três armas de fogo, sendo 
uma pistola calibre 6.45, um 
revólver calibre 38 e um re-
vólver calibre 32. Os policiais 
prenderam Irenaldo Barbosa 
Moreira Filho, 20 anos, José 
David Henrique da Silva, 18 
anos, Alexandre da Silva San-
tos, 18 anos, e apreenderam 
um adolescente de 15 anos, 
com os quais se encontravam 
as armas. Com os suspeitos foi 
encontrada também uma mo-
tocicleta roubada. 

A ação ocorreu após le-
vantamento de informações 
pelo Núcleo de Inteligência do 

8º BPM. Os suspeitos foram 
conduzidos à delegacia junto 
com as armas e a motocicle-
ta. “Essa apreensão evitou um 
homicídio, já que os detidos 
pretendiam assassinar um dos 
traficantes da localidade”, re-
latou major Oscar Beutemul-
ler, comandante do 8º BPM.

Na capital, foram apreen-
didas cinco armas de fogo nos 
bairros dos Novaes, Valentina 
Figueiredo e Cidade dos Co-
libris. No Novaes, a PM apre-
endeu três armas de fogo, 
sendo dois revólveres calibre 
38 e uma pistola calibre 7.65.  
As armas foram encontradas 
com os suspeitos Suélio Oli-
veira Cardoso, 32 anos, Ana 
Paula Coelho da Silva, 18 
anos, e com um adolescente 
de 17 anos. Além das armas, 
foram apreendidos 50 gra-
mas de crack, uma balança de 
precisão, materiais utilizados 
para embalar drogas e uma 
quantia em dinheiro. 

No Valentina Figueiredo, 
policiais do 5º Batalhão de 
Polícia Militar apreenderam 
um revólver calibre 38 e seis 
munições que estavam em 
poder de Aldair dos Santos 
Izidro, 24 anos.  Já no bairro 
Cidade dos Colibris, Regivan 
Luiz da Silva Júnior, 22 anos, 
foi detido também por poli-
ciais do 5º BPM, portando um 
revólver calibre 32 e seis mu-
nições. Nos dois casos os sus-
peitos transitavam em moto-
cicletas e foram abordados 
pelos policiais, que constata-
ram o crime e os conduziram 
à Central de Polícia.

PM apreende nove armas de 
fogo em menos de 12 horas

oPERAÇÃo FÉRIAS
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Dilma quer mudança nos impostos
FOTO: José Cruz/Agência Brasil

Presidente admite que 
vai tentar mudar sistema 
tributário do País

Da Agência Estado

Durante café com jorna-
listas nessa sexta-feira, 15, 
a presidente Dilma Rousseff 
afirmou que espera rever o 
sistema tributário do País até 
o fim do seu mandato. Sem 
usar o termo “reforma”, a pre-
sidente disse que o foco inicial 
do governo vai ser colocar em 
prática mudanças no PIS/Co-
fins e concluir a reforma do 
ICMS, para “criar um ambien-
te favorável de investimento 
no Brasil”.

A presidente também re-
conheceu que é preciso rever 
a atual estrutura do sistema 
brasileiro, para torná-lo mais 
justo. Hoje, a maioria dos im-
postos incide sobre bens de 
consumo, o que acaba punindo 
os mais pobres. Disse, porém, 
que é preciso “equacionar” 
essa discussão, porque não é 
possível, de uma vez só, trans-
formar um sistema regressivo 
como o atual em um progres-
sivo. “Acredito que o Brasil pre-
cisa encarar essa questão dos 
impostos serem regressivos e 
não progressivos. Essa é uma 
das questões que, antes do fim 
do meu mandato, eu quero en-
frentar”, afirmou.

Emprego e impostos
Após o divulgação dos da-

dos do desemprego do IBGE, 
que atingiu 9% no trimestre 

MP inicia remoção 
de servidores

Charliton sai em 
defesa de Luiz Couto

ALPB repudia ação 
do Banco do Brasil

Aprovado mestrado 
em Direito na UDF

A administração superior do 
Ministério Público da Paraíba (MPPB) está 
definindo a rotina do processo interno 
de remoção de servidores, objetivando o 
início da nomeação dos novos servidores 
concursados aprovados no concurso público 
promovido pela instituição no ano passado. 
A primeira reunião para tratar do tema foi 
realizada no final da tarde dessa quinta-feira, 
14, na Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), 
em João Pessoa.

Por determinação do procurador-
geral de Justiça Bertrand Asfora, a Diretoria 
Administrativa e a chefia de Recursos 
Humanos da instituição já estão realizando 
o levantamento das vagas existentes por 
regiões e cargos. Assim que essa tarefa for 
finalizada, os editais do processo interno de 
remoção deverão ser publicados.

O Partido dos Trabalhadores da 
Paraíba, através do seu presidente estadual 
Charliton Machado, emitiu ontem nota de 
repúdio sobre “toda e qualquer forma usada 
para macular a imagem do deputado federal 
Luiz Couto”. O nome do parlamentar foi citado 
em uma matéria publicada pelo Estado de 
São Paulo e replicada em alguns veículos de 
comunicação da Paraíba. O texto  insinua um 
suposto envolvimento do deputado federal 
Luiz Couto  na “Operação Lava Jato”. 

“Esta é uma tentativa irresponsável 
e condenável de difamar a imagem de um 
dos políticos mais respeitados do Brasil, 
e que reconhecidamente está entre os 
deputados mais participativos da Câmara 
dos Deputados. O deputado federal Luiz 
Couto possui uma imagem ligada a ética”, 
justifica Charliton Machado

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba emitiu nota de repúdio, ontem, ao 
posicionamento do Banco do Brasil, que 
anunciou o encerramento das atividades 
bancárias, a partir do próximo dia 25 deste 
mês, nas cidades de Serraria, Cabaceiras 
e Mogeiro. “O Poder Legislativo da Paraíba 
lamenta ainda que uma instituição, a 
exemplo do Banco do Brasil, use a justificativa 
da falta de segurança e, sem nenhum 
compromisso, finalize o atendimento nas 
três cidades causando um prejuízo para 
mais de 20 mil pessoas.  Assim como o poder 
público, as instituições bancárias também 
têm obrigações com a segurança das 
agências, conforme está previsto no decreto 
presidencial que “dispõe sobre segurança 
para estabelecimentos financeiros”, 
informou o Legislativo estadual.

O Centro Universitário do Distrito 
Federal (UDF) obteve a aprovação, pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes), de 
seu Mestrado em Direito, com área de 
concentração em “Direito das Relações 
Sociais e Trabalhistas”. O programa 
conta com duas linhas de pesquisa 
abrangendo dois campos jurídicos 
próximos e harmônicos: Constitucionalismo 
Humanista e Social, do Direito do Trabalho 
e do Processo do Trabalho; de outro lado, 
Direitos Humanos Sociais, da Seguridade 
Social e do Meio Ambiente do Trabalho.  
Mais informações no site: : www.udf.
edu.br

Curtas

Dilma voltou a defender a CPMF e garantiu que todo o esforço do governo é para impedir que a taxa de desemprego suba no Brasil

até outubro de 2015, Dilma 
classificou o tema como a gran-
de preocupação do governo. 
“Todo o esforço do governo (...) 
é para impedir que, no Brasil, 
nós tenhamos um nível de de-
semprego elevado”, afirmou, 
na conversa com jornalistas de 
sites, revistas e agências inter-
nacionais. 

Durante sua fala, a pre-
sidente disse ainda que ree-

quilibrar o Brasil num quadro 
em que há queda de atividade 
implica, necessariamente, em 
ampliar impostos. Numa refe-
rência à volta da CPMF, Dilma 
ressaltou que a aprovação do 
imposto pelo Congresso “é fun-
damental para o País sair mais 
rápido da crise”. 

Para a presidente, as três 
prioridades do governo no 
Congresso são CPMF, Desvin-

culação das Receitas da União 
(DRU) e Juros sobre Capital 
Próprio (JCP). “No curto prazo, 
no Congresso, a pauta tributá-
ria do governo é CPMF, DRU, 
aprovação de JCP, da alteração 
dos critérios de JCP e ganhos de 
capital”, afirmou. Dilma avaliou 
ainda que esses três projetos 
“são essenciais e para perse-
guir o primário e, ao mesmo 
tempo, reequilibrar fiscalmen-

te”. A presidente defendeu a 
CPMF como um imposto que se 
dissolve e se espalha por todos 
e de “baixa intensidade”, além 
de ter um pequeno impacto in-
flacionário e permitir controle 
de evasão fiscal. “Se você con-
siderar os demais impactos, 
(os da CPMF são) pequenos em 
consideração aos demais que, 
por ventura ocorreriam se você 
tentasse outras formas”, disse.

Paulo Victor Chagas 
Da Agência Brasil

A presidente Dilma Rousseff 
disse ontem que a Petrobras “tem 
se adaptado” às dificuldades eco-
nômicas enfrentadas e que não 
descarta a adoção de uma política 
por parte do governo para salvar a 
estatal.

Durante café da manhã com 
jornalistas no Palácio do Planalto, 
a presidente disse que há outros 
fatores que influenciam o preço do 
petróleo, além da Petrobras, como a 
redução do câmbio em vários países, 
com exceção da União Europeia.

Perguntada se a União poderia 

ajudar a estatal a se capitalizar, Dil-
ma não respondeu de forma direta, 
mas disse que o governo vai conti-
nuar analisando os desdobramen-
tos da queda no preço do petróleo 
para decidir o que fará.

“O petróleo a preço mais bai-
xo vai alterar de forma substantiva 
a economia internacional. É óbvio 
que o petróleo em níveis menores 
será sempre preocupante. O que 
nós faremos será em função do ce-
nário nacional e internacional. Nós 
não descartamos que será necessá-
rio fazer uma avaliação se esse pro-
cesso continuar. Agora, não somos 
nós, governo brasileiro, que descar-
tamos. Nenhum governo vai des-

cartar, incluindo a política do FED 
[Banco Central dos Estados Unidos] 
de redução de juros”, disse.

De acordo com a presidente, 
um “processo de recuperação” 
ocorrerá em todos os países, a par-
tir do momento em que, em decor-
rência da desvalorização das moe-
das estrangeiras e do real, houver 
consequências não somente no au-
mento da exportação mas também 
na produção interna de insumos.

“Eu acredito que nessa questão 
do preço do petróleo estão embu-
tidas muitas coisas além da Petro-
bras. Ela tem força para se manter. 
Ela produz petróleo em um preço 
muito baixo”, afirmou.

Governo analisa preços do petróleo 
para decidir sobre ajuda à Petrobras

SALVAÇÃO À ESTATAL

A presidente Dilma Rousseff 
disse que pretende promover 
em curto prazo o leilão dos 
blocos do pré-sal. Segundo ela, 
em princípio o pré-sal continua 
“extremamente vantajoso e 
viável” para o Brasil. “Obvia-
mente, se o preço continuar 
caindo, todo mundo vai rever 
o que fará”, acrescentou du-
rante café da manhã com jor-
nalistas no Palácio do Planalto. 
A presidente informou ainda 
que o governo estuda a con-
cessão de poços de exploração 
de petróleo em terra.

Questionada se o governo 
continuaria segurando os lei-
lões para exploração do pré-sal, 
Dilma disse duvidar que alguém 
fará esse tipo de leilão com o 
preço do barril a US$ 30, como 
ocorre atualmente. “Ninguém 
faz leilão de bloco de explora-
ção com o barril a US$ 30, a não 
ser que você queira dar para al-
guém. Duvido que alguém faça, 
a não ser que esteja em dificul-
dade, precisando de dinheiro. 
Acho que enquanto a gente 
não estiver precisando fazer 
isso, com esse cenário [não va-

mos fazer]. Licitar em 30 anos, a 
US$ 30, o bloco do pré-sal? Você 
[o governo] sabe onde está o 
petróleo, qual é a qualidade 
dele. É dar”, afirmou.

De acordo com Dilma, tal-
vez possa haver leilão nos poços 
menores. “Nós estamos olhando 
isso, principalmente naqueles 
chamados poços em terra. Que 
são áreas menos rentáveis, em 
que o nível de perda no futuro 
não é grande assim”. Para ela, 
certamente o governo tem todo 
o interesse de fazer o leilão dos 
blocos de exploração. 

Planalto estuda concessão de poços de exploração

Denúncias 
recentes sobre 
corrupção “são 
repetições”
Paulo Victor Chagas 
Da Agência Brasil

A presidente Dilma 
Rousseff fez ontem uma críti-
ca aos vazamentos das inves-
tigações da Operação Lava 
Jato, que investiga denúncias 
de corrupção na Petrobras. 
Durante café da manhã com 
jornalistas, no Palácio do 
Planalto, Dilma disse que as 
últimas denúncias que têm 
sido divulgadas na imprensa 
sobre pedidos de doações a 
campanhas eleitorais para 
o PT “são repetições.” Ela se 
ofereceu para fornecer todos 
os documentos sobre as lici-
tações e contratos assinados 
pela estatal.

“Nos últimos dias tem 
havido denúncias. Essas de-
núncias são de vazamentos 
públicos. Eu não sei nem se 
as delações foram feitas ou 
não, se é delação de quem, 
vazamento de quem. Agora 
não tem nenhuma novidade 
nessa questão. Nenhuma”, 
afirmou.

Segundo Dilma, o gover-
no vai responder a todos os 
questionamentos feitos por 
jornais a respeito de “quem 
quer que seja”. “Então, nós 
responderemos, eu responde-
rei qualquer coisa em quais-
quer circunstâncias. Tem uma 
parte que é pública e notória, 
é repetição, não tem novidade 
nenhuma”, disse.
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Caso El Chapo: a tênue divisória 
entre jornalismo e propaganda

A imprensa deveria ou não publicar a entrevista e o vídeo 
de Joaquin Guzmán Loera, o chefe do cartel do narcotráfico em 
Sinaloa, México? A resposta não é simples, porque se assim fosse, 
não valeria a pena abordá-la aqui. A complexidade da resposta é o 
combustível para a polêmica surgida depois que a revista Rolling 
Stone publicou uma reportagem escrita pelo ator Sean Penn, 
semanas após o narcotraficante, também conhecido como  El 
Chapo (Anão), ter sido recapturado pela marinha mexicana, após 
uma fuga espetacular de uma penitenciária de segurança máxima 
também no México. A polêmica mostra também como está cada 
dia mais complicado avaliar os componentes éticos de textos 
publicados pela imprensa.

O ator Sean Penn, uma personalidade controvertida no 
mundo do cinema em Hollywood, procurou a direção da revista 
Rolling Stone em meados do ano passado com uma proposta de 
entrevista com El Chapo. Além da entrevista, o ator teria interesse 
em fazer um filme sobre o narcotraficante mexicano. O jornal The 
New York Times detalhou as negociações entre Penn e Chapo 
numa reportagem publicada em 10 de janeiro. Mais para o fim 
do ano, Sean Penn se encontrou com Guzmán em Sinaloa, numa 
conversa assistida também pela badalada atriz Kate del Castillo, 
intérprete de novelas na TV mexicana. Ainda não se sabe por que, 
mas o acordo para o filme terminou não acontecendo. No entanto, 
o conteúdo da conversa entre o ator e o narcotraficante acabou 
gerando uma reportagem de 10 mil palavras, publicada na versão 
impressa e no site da Rolling Stone, no dia 11 de janeiro, em meio 
a um intenso bate boca globalizado.

Argumentos pró e contra
Os argumentos se dividem em pró e contra a publicação 

do material. Comecemos pela condenação ao protagonismo de 
Sean Penn e pela ousadia da RollingStone. A argumentação é de 
que a reportagem e o vídeo contribuem para glorificar a figura de 
Guzmán e com isto debilitar o combate aos cartéis do narcotráfico. 
O empenho em exorcizar a imagem de El Chapo levou o jornal 
espanhol El País a publicar o texto com o seguinte título : “Maldito 
sejas, Sean Penn”. Em geral a imprensa mundial seguiu a linha 
da crítica à Rolling Stone e à atitude de Sean Penn, considerada 
oportunista.

Já os defensores da publicação da reportagem e do vídeo 
alegam que Joaquin Guzmán se tornou uma figura pública graças 
justamente à imprensa e aos governos por conta da ampla cober-
tura dada à repressão ao cartel de Sinaloa. Como figura pública ele 
inevitavelmente atraiu também a curiosidade pública criando as 
condições para que a imprensa passasse a vasculhar sua vida pri-
vada. O decano da escola de jornalismo da Universidade de Colum-
bia, Steve Coll, disse que “obter uma entrevista exclusiva, mesmo 
com um criminoso procurado pela polícia, é um ato legítimo de 
jornalismo, não importa quem seja o repórter”.

Outro argumento levantado pelos que defendem a publica-
ção da matéria “El Chapo habla”, é o de que Guzmán não é o pri-
meiro chefe de um cartel do narcotráfico ou líder de organização 
terrorista a atrair a curiosidade da imprensa. O também narcotra-
ficante Pablo Escobar, colombiano, morto em dezembro de 1993, 
até hoje serve de personagem central para reportagens, seriados 
na TV e documentários explorando sua imagem pública e vida 
privada. Tudo isto sem grandes questionamentos éticos porque 
se trata de empreendimentos para ganhar dinheiro. Sean Penn 
evidentemente também estava interessado em ganhar dinheiro 
às custas de Guzmán e a Rolling Stone conseguiu aumentar sua 
tiragem em quase 50%.

O caso El Chapo é mais um a engrossar a lista de proble-
mas que a imprensa vem enfrentando para delimitar o espaço 
jornalístico numa arena informativa onde fica cada vez mais difícil 
distinguir notícia pura do marketing político e das estratégias de 
promoção pessoal ou institucional, conhecidas pela expressão 
inglesa advocacy.

Chris Eliot, colunista do jornal britânico The Guardian, 
admitiu num texto que cada vez que o Estado Islâmico divulga um 
vídeo na internet, “os jornalistas são dramaticamente relembrados 
do fato de que estão sendo convidados para uma dança macabra”. 
O artigo mostra as enormes dificuldades dos editores em separar 
os fatos da mera propaganda nos vídeos divulgados pelo grupo 
terrorista. O The Guardian, pressionado por leitores, resolveu levar 
a discussão para todos os membros de sua redação na tentativa de 
criar normas editoriais capazes de facilitar a tomada de decisões 
em situações onde é difícil diferenciar notícia e marketing político.

No México, o La Jornada, publicou um editorial em que 
lamenta a notoriedade alcançada pela reportagem da Rolling 
Stone num país onde dezenas de jornalistas já foram mortos por 
narcotraficantes, mas afirma que “é necessário recordar que a 
moralização dos assuntos relacionados ao narcotrafico deveria 
começar pelas próprias instituições de segurança ” no México.  O 
editorial do La Jornada diz que o carro onde estava Sean Penn 
passou sem problemas por várias barreiras policiais em Sinaloa, 
sem ser parado.

Casos como o de El Chapo, ou os vídeos do Estado Islâmico, 
situam-se nesta zona cinzenta entre o jornalismo e a propaganda, 
obrigando os profissionais a analisarem caso a caso. Isto implica 
análises e investigações cada vez mais complexas que levam a um 
segundo dilema: retardar a publicação de uma notícia até uma 
checagem adequada, perdendo para concorrentes menos preo-
cupados com a ética e exatidão, ou ceder às exigências da guerra 
por audiência e publicar pensando apenas nos indicadores de 
audiência? (Reproduzido do Observatório da Imprensa)

Com orçamento defasado, sobe risco 
de descumprimento da meta fiscal 
Orçamento de 2016 foi 
sancionado sem vetos 
pela presidente Dilma

Sancionado sem vetos 
pela presidente Dilma Rousseff 
nessa sexta-feira, 15, o orça-
mento de 2016 vira lei já de-
fasado e com receitas incertas. 
Diante desse cenário, o cum-
primento da meta de superávit 
primário de 0,5% do PIB ficou 
mais difícil, conforme admitiu 
o relator-geral do orçamento 
deste ano, o deputado Ricardo 
Barros (PP-PR). 

O relator prevê que seria 
necessário fazer um contin-
genciamento definitivo em fe-
vereiro de R$ 100 bilhões para 
ajudar no cumprimento da 
meta fiscal, valor considerado 
improvável de ser aplicado por 
especialistas em contas públi-
cas, diante do engessamento 
do próprio orçamento.

O governo incluiu no or-
çamento uma expectativa de 
se arrecadar este ano R$ 10 bi-
lhões em recursos com a CPMF, 
uma das principais apostas do 
Executivo para elevar as re-
ceitas. Contudo, a proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
que prevê o retorno do impos-
to praticamente não andou no 
Congresso no ano passado. Foi 
apresentada em 22 de setem-
bro e, desde então, somente no 
dia 1º de dezembro foi desig-
nado o deputado Arthur Lira 
(PP-PR) como relator na Co-
missão de Constituição e Justi-
ça (CCJ) da Câmara. 

Com forte oposição na 
própria base, a proposta ain-
da terá de passar pela CCJ, co-
missão especial e plenário da 
Câmara, além de tramitar no 
Senado, exigindo, por se tratar 
de PEC, de elevado quorum: 
três quintos dos votos em cada 
um dos plenários, em dois tur-
nos de votação. Para garantir a 
arrecadação de R$ 10 bilhões, 
a CPMF teria que estar aprova-
da até abril. O Executivo con-
tabilizou ainda no orçamento 
um aumento de receitas de, 

Ricardo Brito e 
Adriana Fernandes
Da Agência Estado

FOTO: Luís Macedo/Câmara dos Deputados

Ricardo Brito
Da Agência Estado

O senador capixaba Ricardo 
Ferraço anunciou nesta sexta-fei-
ra, 15, sua desfiliação do PMDB. 
Em nota, o parlamentar afirmou 
ter apelado “reiteradas vezes” 
para que o partido abandonasse, 
em nome de suas “grandes tradi-
ções”, a aliança com o PT e com a 
presidente Dilma Rousseff. “É che-
gado o momento de buscarmos a 
união de forças para derrotar de 
vez esse projeto de poder que tan-
to mal faz ao nosso País e às futu-
ras gerações”, disse. No texto, ele 
sugere que o governador de seu 
Estado, Paulo Hartung (PMDB), 
siga o mesmo caminho.

O ex-peemedebista pode se 
filiar ao PSDB - nas eleições presi-
denciais de 2014, Ferraço apoiou o 
candidato tucano, o senador Aécio 

Neves (MG). Com a saída, o PMDB 
ficará com 17 senadores. O PSDB, 
que tem 11 senadores, poderá au-
mentar para 12

Ferraço disse que a aliança po-
lítica entre PT e PMDB foi respon-
sável pela atual derrocada política, 
moral e econômica do Brasil, com 
graves consequências sociais. “In-
genuamente, cheguei a acreditar 
que esse afastamento se daria, mas 
o que temos visto é a insistência 
na manutenção da aliança espúria, 
sem perspectivas de novos rumos”, 
considerou.

O senador disse ter informado 
na manhã dessa sexta sua decisão ao 
líder do PMDB no Senado, Eunício 
Oliveira (CE), e o presidente regio-
nal do PMDB no Espírito Santo, de-
putado Lelo Coimbra. Ferraço disse 
ter tomado tal caminho a despeito 
da “sintonia” com o partido no Es-
tado, liderado por Hartung. Segun-

do ele, o governador tem realizado 
“profundas e positivas mudanças”, 
que apoia como “parceiro”. “Mas, 
infelizmente, a grande mudança 
que precisamos e devemos realizar 
no País não será feita pelos nossos 
estados, mas, sim, no plano nacio-
nal”, diz, no texto.

“Com os meus sinceros cum-
primentos aos colegas do PMDB, 
particularmente os do Espírito San-
to, continuarei lutando em outras 
trincheiras por dias melhores para 
todos, resgatando a honra na po-
lítica, a justiça social e o desenvol-
vimento. Como disse o pensador 
Thiago de Mello, não tenho um 
caminho novo. O que eu tenho 
de novo é um jeito de caminhar”, 
disse. “Ao expor essa minha con-
vicção, desejo sinceramente que o 
governador Hartung possa refletir 
sobre ela e tomar igual decisão de 
deixar o PMDB”, concluiu.

Senador Ricardo Ferraço deixa 
PMDB e pode seguir para PSDB

OPOSIÇÃO AO PT

pelo menos, R$ 2,9 bilhões 
com a aprovação, ainda no 
ano passado, de duas medidas 
provisórias que elevavam a tri-
butação do Imposto de Renda 
(IR), as MPs 692 e 694. Contu-
do, apesar dos apelos do então 
ministro da Fazenda, Joaquim 
Levy, as medidas não foram 
aprovadas em 2015. Em razão 
do princípio da anualidade, in-
tegrantes da equipe econômica 
admitem que esses recursos só 
poderão entrar no caixa do go-
verno em 2017.

Defasagem
O orçamento também foi 

sancionado pela presidente 
com parâmetros macroeco-
nômicos já ultrapassados, em 
comparação com as projeções 
de mercado. No texto, a retra-
ção da economia em 2016 é 
1,9% do Produto Interno Bruto 
(PIB), enquanto a última pes-
quisa Focus, do Banco Central, 
que reúne estimativas de ana-
listas do mercado financeiro, 
aponta recuo de 2,99% do PIB 
este ano. A queda na previsão 
de PIB significa que o governo 
vai arrecadar menos do que o 
previsto.

Além desses dois movi-
mentos, ainda há uma pressão 
de ministros do PT para corri-
gir a tabela do Imposto de Ren-
da da Pessoa Física (IRPF). A 
renúncia fiscal com uma even-
tual atualização da tabela não 
foi incluída no orçamento e se 
o governo ceder terá de buscar 
fontes de receita para conceder 
o benefício aos contribuintes. 
No ano passado, o governo ne-
gociou um aumento escalona-
do de 4,5% a 6,5%.

Repatriação
Uma das maiores espe-

ranças do governo está na arre-
cadação advinda da regulariza-
ção de ativos de brasileiros no 
exterior não declarados ao Fis-
co, sancionada na quinta-feira, 
14, por Dilma. O orçamento 
prevê um aumento de receita 
de R$ 21 bilhões com a “jane-
la” que deve vigorar de março 
a outubro deste ano, embora 
especialistas, que consideram 
o cálculo do governo conserva-
dor, dizem que a arrecadação 

pode ser elevada em até R$ 100 
bilhões.

Acreditando que o gover-
no não vai corrigir a tabela 
do IRPF, o relator reconheceu 
que a tarefa de cumprir a meta 
fiscal é difícil. Barros citou o 
fato de que, adicionalmente, 
o cenário externo do início de 
2016 não está ajudando o País 
a reverter as expectativas ne-
gativas. Ele mencionou entre 
os principais impactos negati-
vos a desaceleração da econo-
mia chinesa, importante mer-
cado consumidor de produtos 
brasileiros, e a desvalorização 
do petróleo para abaixo de 
US$ 30 o barril. “A meta de 
superávit vai depender essen-
cialmente da capacidade do 
governo de realizar as recei-
tas”, disse. “O governo tem que 
se esforçar para que a despesa 
fique contida nos valores do 
orçamento”, completou.

Nova revisão
Para o especialista em 

contas públicas Mansueto 
Almeida, é “impossível” o 
governo entregar a meta fis-
cal de superávit primário de 
0,5% do PIB. Segundo ele, o 
resultado é que, no meio do 
ano, o Executivo terá de no-

vamente revisar a meta para 
um déficit fiscal. “Não tem 
mágica, é um ajuste fiscal 
muito difícil”, disse.

Mansueto afirmou que o 
Orçamento prevê um aumen-
to líquido de arrecadação de 
1,5 ponto porcentual do PIB, 
de 18,5% para 20%, o que não 
é viável num cenário de reces-
são econômica. Ele também 
vê pouco espaço de manobra 
para um contingenciamento 
de despesas. Segundo o eco-
nomista, de R$ 93 bilhões de 
aumento previsto com despe-
sas primárias em 2016 (80% 
do total), R$ 55 bilhões refe-
rem-se ao aumento de gastos 
com a Previdência e outros R$ 
18 bilhões ao salário do fun-
cionalismo público. Isso sig-
nifica que só há espaço para 
corte de apenas R$ 20 bilhões.

Mansueto afirmou que 
o quadro de incertezas que 
o novo ministro da Fazen-
da, Nelson Barbosa, precisa 
resolver é muito mais com-
plicado do que o do início 
de 2015. Ele disse que o go-
verno não tem maioria para 
aprovar a CPMF no Congres-
so e ainda pouca “margem 
de manobra” para aumentar 
outros impostos.

Relator prevê necessidade de contingenciamento de R$ 100 bilhões
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Inquérito do monotrilho de SP que 
aparece na Lava Jato é reaberto
Caso entrou na mira da 
Promotoria com descoberta 
de planilha pela PF

O Conselho Superior do 
Ministério Público determi-
nou a reabertura de inqué-
rito para apurar supostas 
irregularidades envolvendo 
empresas e o doleiro Alber-
to Youssef - alvo da Opera-
ção Lava Jato -, no âmbito 
das obras da Linha 15 Prata 
do Monotrilho de São Paulo.

A investigação havia 
sido arquivada em setem-
bro de 2015 pelo promotor 
de Justiça Augusto Eduardo 
de Souza Rossini, mas o co-
legiado de cúpula do Minis-
tério Público decidiu pela 
necessidade de serem rea-
lizadas diligências visando 
a esclarecer se os contratos 
firmados pela Sanko Sider 
“são regulares e não houve 
prejuízo ao erário”.

A Sanko Sider fornece 
tubos para obras de enge-
nharia e foi alvo da Opera-
ção Lava Jato. Os integrantes 
do Conselho observam que 
“eventuais fraudes lesivas 
ao erário também podem 
ocorrer em contratos fir-
mados para fornecimento 
de materiais utilizados nas 
obras públicas, ainda que 
não haja contratação direta 
da Administração Pública”.

O caso entrou na mira 
da Promotoria porque em 
março de 2014 a Polícia Fe-
deral apreendeu com Yous-
sef uma planilha com a lista 
de 750 obras públicas em 
quase todo o País, inclusive 
São Paulo. Os investigado-
res suspeitam que o doleiro 
teria envolvimento em frau-
des e desvios de recursos 
públicos em parte desses 
empreendimentos.

Entre as 750 obras que 
apareciam no planejamento 
do doleiro, consta na página 
14 a “Obra Vila Prudente” 
(uma das estações do mono-
trilho), tendo como “cliente” 
a Construtora OAS e como 
“cliente final” o Metrô.

As apurações tiveram 
início a partir do compar-
tilhamento das provas com 
a Promotoria paulista, au-
torizado pelo juiz federal 
Sérgio Moro, que comanda 
a Lava Jato na Justiça Fede-
ral no Paraná. A Promotoria 
de São Paulo abriu inquéri-
to, que correu sob sigilo, e 
buscava apurar - segundo o 
pedido de compartilhamen-
to de provas com a Justiça 

Da Agência Estado

Foto: Robson Fernandes/Estadão Conteúdo
Federal no Paraná -, “irregu-
laridades consistentes em 
supostos desvios na licita-
ção do trecho do Monotrilho 
entre as Estações Oratório e 
Vila Prudente, integrante da 
Linha 15-Prata do Metrô e 
descumprimento do prazo 
de entrega do referido tre-
cho do Monotrilho pelos re-
presentados”.

No entanto, o procedi-
mento acabou arquivado 
com base no relato do pró-
prio doleiro Youssef, em 27 
de agosto. Na ocasião, ele 
disse que a planilha era re-
ferente a serviços que ele 
prestava de procurar clien-
tes para a Sanko Sider, em-
presa que fornece tubos 
para obras de engenharia e 
foi alvo da investigação da 
Lava Jato sobre superfatura-
mento nas obras da Refina-
ria Abreu e Lima, da Petro-
bras, em Pernambuco.

O empresário Márcio 
Bonilha, do Grupo Sanko 
Sider, foi condenado em um 
processo da Lava Jato a 12 
anos de prisão por lavagem 
de dinheiro e organização 
criminosa. Em outra ação 
ele foi absolvido. O doleiro 
disse na Promotoria que 
recebia uma comissão que 
variava de 3% a 8%. Afir-
mou, ainda, não ter nenhum 
conhecimento sobre os con-
tratos do Metrô, da Sabesp 
e do Rodoanel que também 
aparecem na planilha. Como 
as anotações de Youssef não 
envolviam nenhum agente 
público nem citação a pro-
pina, a Promotoria arquivou 
o inquérito entendendo que 
“haveria mera relação co-
mercial travada entre parti-
culares”.

Em dezembro, porém, 
o Conselho Superior do Mi-
nistério Público mandou 
reabrir o inquérito. O co-
legiado, formado por onze 
conselheiros sob presidên-
cia do procurador-geral de 
Justiça, tem atribuição e po-
der para tal medida. O Con-
selho alerta para a “neces-
sidade de serem realizadas 
diligências visando esclare-
cer se os contratos firmados 
são regulares e não houve 
prejuízo ao erário, até por-
que os produtos vendidos 
foram utilizados em obras 
públicas.”

“Com isso, mesmo que, 
em princípio, as vendas dos 
tubos seriam realizadas en-
tre empresas privadas, o 
destinatário final é o Poder 
Público, que paga o valor 
global da obra”, ressalta o 
colegiado.

Conselho Superior do Ministério Público quer saber se foram utilizados tubos da empresa Sanko Sider nas obras do monotrilho

O julgamento foi conver-
tido em diligência. Os con-
selheiros determinaram os 
desapensamentos dos procedi-
mentos (66.0695 0001210/2014 
e 43.0695.0000365/2015) e “ins-
tauração de investigações se-
paradas para cada um dos fatos 
noticiados, bem como para que o 
promotor de Justiça requisite os 
contratos firmados para as exe-
cuções das obras públicas inves-
tigadas em cada procedimento”.

O Conselho quer que seja ve-
rificado se foram utilizados tu-
bos da empresa Sanko Sider nas 
obras mencionadas na planilha 
do doleiro Youssef, “bem como 
se os preços cobrados eram com-
patíveis com os praticados no 
mercado na época dos fatos”. 
A Promotoria também deverá 

ouvir “os representantes legais 
da Sanko Sider acerca dos fatos, 
especialmente para esclarecer a 
real relação existente entre a em-
presa, Alberto Youssef e as obras 
públicas investigadas”.

“Cumpridas as diligências es-
pecificadas, poderá surgir a ne-
cessidade de aprofundamento 
das investigações, com a prática 
de outras diligências, inclusive 
medidas judiciais, reabrindo-se 
assim ao promotor de Justiça a 
possibilidade de nova análise dos 
fatos, de acordo com os novos 
elementos de convicção colhi-
dos.”

Procurado, o Metrô de São 
Paulo informou que não recebeu 
intimação do Ministério Públi-
co sobre reabertura do inqué-
rito referido pela reportagem. 

A companhia disse que está à 
disposição das autoridades para 
fornecer qualquer informação 
que se faça necessária no âmbito 
judicial.

O criminalista Luiz Flávio Bor-
ges D’Urso, que defende Márcio 
Bonilho, do grupo Sanko Sider, 
disse que não tem conhecimen-
to da reabertura do inquérito do 
monotrilho que aparece na pla-
nilha do doleiro Alberto Youssef. 
D’Urso esclareceu que, neste caso 
específico, não é advogado do 
empresário Márcio Bonilho. “Eu 
o defendo na Lava Jato.” O ad-
vogado informou ainda que está 
recorrendo da condenação de 12 
anos por lavagem de dinheiro e 
organização criminosa imposta a 
Bonilho pelo juiz federal Sérgio 
Moro, da Lava Jato.

Conselheiros determinam investigações 

Carla Araújo e 
Ricardo Brito
Da Agência Estado

O Governo Federal gas-
tou, até o momento, R$ 25,6 
milhões na campanha “So-
mos todos Brasil”, que tem 
como mote a realização dos 
Jogos Olímpicos no Rio de 
Janeiro este ano. A campa-
nha foi criticada pelo pro-
curador Ailton Benedito de 
Souza, que pediu a suspen-
são imediata da propaganda. 
Segundo a Secretaria de Co-
municação da Presidência da 
República, o governo ainda 
não recebeu a notificação da 
representação. 

A campanha foi lançada 
pelo Ministério do Esporte 
no fim do ano passado. De 
acordo com o Governo Fede-
ral, o período de veiculação 
dessa primeira etapa come-
çou no dia 20 de dezembro 
e está previsto até o dia 31 
de janeiro, com propagandas 
tanto na TV aberta (nacional 
e regional) quanto em TV fe-
chada.

Benedito de Souza men-

ciona na representação que a 
presidente Dilma gastou R$ 
9 bilhões em publicidade no 
seu primeiro mandato e que 
só no ano passado gastou 
quase R$ 500 milhões com 
propaganda.

Para a Procuradoria da 
República em Goiás, a cam-
panha se presta a desinfor-
mar os brasileiros sobre a 
“verdade” da situação pela 
qual passa o País bem como 
estimular no “inconscien-
te coletivo” um sentimento 
favorável à Olimpíada e à 
presidente Dilma Rousseff. 
Num documento de 27 pági-
nas, o procurador afirma que 
a campanha não pode ser 
qualificada como publicida-
de institucional nos moldes 
previstos na Constituição. 
Segundo ele, a propaganda é 
“sem sombra de dúvida” de 
caráter político-ideológico 
patrimonialista.

“Seu objetivo é estimu-
lar na sociedade sentimentos 
favoráveis à presidente da 
República, ao seu governo e 
à coalizão partidária que lhe 
empresta sustentação”, afir-
ma o procurador.

Governo Federal gastou 
R$ 25,6 mi em campanha 

JoGoS oLÍMPICoS RIo 2016

Da Agência Estado

O procurador-geral 
da República, Rodrigo 
Janot, afirmou que o se-
nador Fernando Collor 
(PTB-AL) tinha um “ban-
do de asseclas” agindo 
na BR Distribuidora. Na 
denúncia que entregou 
ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) em 17 de 
dezembro contra o de-
putado Vander Loubet 
(PT-MS), a quem acusa 
por corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro, o 
procurador descreve em 
199 páginas o esquema 
de corrupção instalado 
na subsidiária da Petro-
bras.

Janot destaca que 
a BR foi controlada por 
dois grupos políticos, 
um do PT, outro do PTB 
- este sob o comando 
de Collor, o outro de 
Loubet. “O grupo do 
deputado Vander Lou-
bet era distinto do ban-

do de asseclas do sena-
dor Fernando Affonso 
Collor de Mello, mas os 
dois grupos agiam de 
modo conexo”, assinala 
Rodrigo Janot.

O procurador re-
gistra que os grupos de 
Collor e Loubet tinham 
como elos o empresário 
Pedro Paulo Bergamas-
chi de Leoni Ramos - ex-
-ministro na gestão do 
então presidente Collor 
(1990/1992) - e o do-
leiro Alberto Youssef, 
réu confesso e delator 
da Operação Lava Jato. 
Na avaliação de Janot, 
o petista e o petebista 
formaram “uma grande, 
complexa e estruturada 
quadrilha”.

Segundo o procu-
rador-geral, as “inves-
tigações realizadas no 
Inquérito 3883/DF con-
duziram à identificação 
de uma complexa orga-
nização criminosa em 
atuação no âmbito da 
BR Distribuidora”.

Janot denuncia “bando 
de asseclas de Collor”

BR DIStRIBuIDoRA
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O decreto não especifica 
se haverá alguma mudança 
drástica na economia 

Nicolás Maduro decreta emergência
econômica na Venezuela por 60 dias

Mundo

O governo de Nicolás 
Maduro decretou ontem  
estado de emergência eco-
nômica em todo o território 
da Venezuela pelos próxi-
mos 60 dias.

O decreto foi publicado 
no Diário Oficial do país e 
horas depois lido pelo novo 
ministro da Economia, Luis 
Salas, em um pronuncia-
mento televisionado.

A emergência econô-
mica é uma das modalida-
des de estado de exceção 
previstas na Constituição 
para quando ocorram “cir-
cunstâncias econômicas 
extraordinárias que afetem 
a vida econômica da nação”.

O decreto não especi-
fica se haverá alguma mu-
dança drástica na política 
econômica do país, mas es-
pecula-se que o país planeje 
uma desvalorização cambial 
e elevação no preço subsi-
diado dos combustíveis.

Os venezuelanos pade-
cem de uma crise econô-
mica profunda, com o pe-
tróleo atingindo seu preço 

mais baixo em mais de uma 
década – além de altos ín-
dices de inflação e escassez 
de itens básicos.

A medida ocorre horas 
depois de o presidente Ma-
duro apresentar sua pres-
tação de contas anual à As-
sembleia Nacional, que pela 
primeira vez é dominada 
pela oposição.

O Parlamento de maio-
ria opositora ainda tem 
que aprovar a declaração 
de emergência econômica 
– embora a legislação local 
diga que a norma entra em 
vigor na sua publicação.

Caso a norma seja re-
jeitada pelos parlamenta-
res, o governo pode recor-
rer ao Supremo Tribunal 
de Justiça.

Também ontem o Ban-
co Central venezuelano 
publicou indicadores eco-
nômicos do país pela pri-
meira vez em um ano. E os 
índices são preocupantes: 
a inflação anualizada do 
país foi de 141,5% em ou-
tubro de 2015 (em compa-
ração, a brasileira, já con-
siderada elevada, ficou em 
10,67% no acumulado do 
ano passado) e o Produto 
Interno Bruto (PIB) caiu 
7,1% no terceiro trimestre 
do ano passado.

Da BBC Brasil

FoTo: Marcos Oliveira/Agência Senado

O presidente Nicolás Maduro enfrenta uma grave crise político-econômica, com  altos índices de inflação e escassez de itens básicos

Da Agência Lusa

O grupo extremis-
ta Estado Islâmico re-
crutou em 2015 cerca 
de 1,8 mil menores na 
Síria, dos quais pelo 
menos 350 morreram, 
anunciou ontem o Ob-
servatório Sírio de Di-
reitos Humanos.

A  o r g a n i z a ç ã o 
não-governamental 
informou que dos 350 
mortos pelo menos 48 
morreram em atenta-
dos suicidas cometidos 
por eles com cintos de 
explosivos ou carros-
-bomba. Os ‘jihadistas’ 
recrutam os menores 
através de escritórios 
especiais nos territórios 
que controlam na Síria.

Depois de regis-
trados, as crianças e os 
adolescentes são sub-
metidos a treino e, em 
seguida, enviados para 
o campo de batalha. 
Segundo o observa-
tório, a última “cam-
panha” de “cachorros 
do califado”, como os 
‘jihadistas’ denominam 
os menores recrutados, 
juntou-se às suas filei-
ras este mês.

A mesma fonte 
precisou que se trata de 
um grupo de 175 me-
nores, alguns dos quais 
foram enviados para a 
frente de batalha do 
Norte da província de 
Al-Raqa, no Nordeste 
do país, onde os radi-
cais enfrentam as For-

ças da Síria Democráti-
ca (FSA), uma coligação 
armada curdo-árabe 
que recebe apoio dos 
Estados Unidos.

Outros foram en-
viados para a província 
de Alepo (Noroeste), 
onde o Estado Islâmico 
combate as FSA perto 
do Rio Eufrates e as 
forças do regime sírio e 
organizações rebeldes 
no Norte da região.

O grupo extremista 
também destacou me-
nores para zonas que 
controla no Iraque e, 
desta última “campa-
nha de cachorros”, pelo 
menos três morreram no 
Iraque. De acordo com o 
observatório, o Estado Is-
lâmico enviou comunica-
do às respectivas famílias 
que os menores perde-
ram a vida combatendo 
“ateus e infiéis”.

Jihadistas recrutaram
1,8 mil menores na Síria 

TERRoRISMo

Uma ONG
informou 
que dos 350 
menores 
mortos pelo 
menos 48 
morreram em 
atentados 
suicidas
no país

Ebola volta a 
matar na África
após a ONU 
anunciar o fim
Da Agência Lusa 

A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) confirmou 
ontem a morte de uma estu-
dante de 22 anos, em Serra 
Leoa, causada pelo ebola, 
um dia depois de ter anun-
ciado o fim da epidemia. 
Segundo fontes oficiais e da 
própria OMS, a mulher fora 
internada num hospital de 
Magburaka, no norte do país 
e já próximo da fronteira 
com a Guiné-Conacri, e aca-
bou morrendo quinta-feira, 
depois de os testes terem 
confirmado a doença. A mu-
lher, que se encontrava de 
férias com a família, morreu 
em casa e a sua morte foi co-
municada a um hospital, que 
confirmou as causas.

Augustine Junisa, res-
ponsável distrital de Saúde 
de Magburaka, disse aos jor-
nalistas que serão efetuados 
mais testes ao longo do dia 
de hoje, visando avaliar se os 
familiares foram contamina-
dos. Ela apelou à população 
da região, estimada 40 mil 
habitantes, para que se man-
tenha calma.

A confirmação surgiu 
horas depois de a OMS ter 
dado por encerrada a epi-
demia de ebola na África 
Ocidental, vírus que, iden-
tificado pela primeira vez 
há quatro décadas, afe-
tou 28.637 pessoas e ma-
tou 11.315 delas. Iniciada 
em dezembro de 2013 na 
Guiné-Conacri, a epidemia 
propagou-se depois aos vi-
zinhos Libéria e Serra Leoa, 
países que concentraram 
99% dos casos, além da Ni-
géria e Mali.

Da Agência Lusa 

A China advertiu ontem 
que, independentemente do 
resultado das eleições presi-
denciais, previstas para este 
sábado em Taiwan, a ilha con-
tinuará a ser uma província 
chinesa, reafirmando, assim, 
o princípio de “uma só China”.

“Sempre defenderemos 
a política de uma só China e 
somos contra a independên-
cia de Taiwan (…) Não impor-
ta as alterações que possam 
ocorrer em Taiwan, a nossa 
postura será sempre a mes-
ma”, afirmou o porta-voz do 
Ministério dos Negócios Es-
trangeiros chinês, Hong Lei.

As sondagens dão como 
favorito à vitória o Partido 
Democrático Progressista 
(PDP), pró-independência, e 
que governou entre 2000 e 
2008, período em que as re-
lações entre Taipei e Pequim 
se tornaram tensas.

Após o regresso ao po-
der do KMT, há sete anos, as 
relações melhoraram numa 
aproximação vista com des-
confiança pela opinião públi-
ca de Taiwan.

Depois que a guerra ci-
vil chinesa terminou, com a 
vitória do Partido Comunis-
ta da China (PCC), o antigo 
governo nacionalista (Kuo-
mintang) se refugiou na ilha 

de Taiwan, onde continua se 
identificando como gover-
nante de toda a China.

Do ponto de vista da di-
plomacia internacional, pas-
saram a existir a República 
Popular da China, governada 
pelo PCC, e a República da 
China, dirigida pelos nacio-
nalistas, mas ambos os lados 
rejeitaram sempre uma divi-
são definitiva.

Pequim defende a “reu-
nificação pacífica” com 
Taiwan segundo o mesmo 
modelo adotado em Macau 
e Hong Kong (“um país, dois 
sistemas”), mas admite “usar 
a força” se a ilha declarar a 
independência.

Da Agência Lusa 

A polícia turca deteve 21 
intelectuais que assinaram um 
manifesto pedindo o fim das 
operações do Exército contra 
a rebelião curda.

Por determinação do Mi-
nistério Público, 21 acadêmi-
cos foram detidos durante a 
madrugada e colocados sob 
custódia policial em Kocaeli, 
no Noroeste da Turquia, no 
âmbito de um inquérito sobre 
“propaganda terrorista” e “in-
sulto às instituições e à Repú-
blica turca”, informou a agên-
cia de notícias oficial Anatolia.

Quase 1.200 pessoas as-
sinaram segunda-feira (11) a 
“Iniciativa de universitários 
pela paz”, que reivindica o 
fim da intervenção das for-
ças de segurança contra os 
integrantes do Partido dos 
Trabalhadores do Curdistão 
(PKK), no Sudeste do país, de 
maioria curda.

No texto intitulado “Não 
seremos associados a este cri-
me” é denunciado um massa-
cre deliberado e planejado, em 
total violação das leis turcas 
e dos tratados internacionais 
firmados pelo país.

A petição foi assinada por 

intelectuais turcos e estrangei-
ros, caso do linguista e pensa-
dor norte-americano Noam 
Chomsky.

Em discurso na quin-
ta-feira (14) em Ancara, 
o presidente Recep Tayyip 
Erdogan disse que o grupo 
de universitários “colocou-
-se claramente no campo da 
organização terrorista [em 
referência ao PKK] e cuspiu o 
seu ódio sobre o povo turco”. 
Para ele, “os supostos inte-
lectuais são indivíduos som-
brios que não têm qualquer 
respeito pela sua pátria. Er-
dogan os acusou de traição.

China adverte Taiwan que 
eleição não traz independência

Turquia detém intelectuais que 
assinaram manifesto pela paz

AMEAÇA À ILHA

 REbELIão cuRdA
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NADO SINCRONIZADO

Russas dão show na capital
Campeãs olímpicas 
encantam paraibanos 
em treinamentos

Página 24

Botafogo-PB encara o 
Náutico-PE em amistoso 
de preparação

A Seleção de Nado Sin-
cronizado da Rússia, tetra 
campeã olímpica e penta 
campeã mundial, continua 
enchendo de orgulhos todos 
os paraibanos que têm com-
parecido ao Parque Aquático 
da Vila Olímpica Parahyba, 
no Bairro dos Estados, em 
João Pessoa. Com irreverên-
cia dentro da piscina e bas-
tante criativa, vem arrancan-
do aplausos dos presentes. 
Desde a última quarta-feira 
que as atletas treinam no lo-
cal, onde permanecerão até o 
próximo dia 30.

Considerada uma das 
melhores do mundo e franca 
favorita à medalha de ouro 
nos Jogos Olimpicos deste 
ano, no Rio de Janeiro, a Sele-
ção de Nado Sincronizado da 
Rússia vive um longo período 
de treinamento de aclimati-
zação na Paraíba. A delegação 
é composta de 14 duplas de 
atletas, além dos integrantes 
da comissão técnica.

 “A escolha da Paraíba se 
deve ao fato de João Pessoa 
ter a única piscina para Nado 
Sincronizado das Américas. 
Depois, o clima muito pare-
cido com o do Rio de Janeiro. 
A tranquilidade da cidade, a 
facilidade de deslocamento e 
o acolhimento da população 
são requisitos que levaram 
a seleção russa a treinar em 
João Pessoa”, disse ontem An-
tônio Meira Leal, presidente 
da Federação de Esportes 
Aquáticos da Paraíba.

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Ju-
ventude, Esporte e Lazer, bem 
como a Federação de Espor-
tes Aquáticos da Paraíba de 
tudo estão fazendo para que 
as atletas e toda comissão 
técnica tenham uma boa esta-
dia em João Pessoa. A seleção 
tem como técnica principal 
Tatiana Pokrovskaya.

A paraibana Andressa Caval-
canti estará representando o Bra-
sil, ao lado da sergipana Tainá, no 
Campeonato Sul-Americano de 
Vôlei de Praia, que ocorrerá en-
tre os dias 22 e 24 deste mês, na 
cidade de Limoeiro, no Estado de 
Pernambuco. Ela foi convocada 
recentemente pela Confederação 
Brasileira de Voleibol e ficou bas-
tante satisfeita pelo reconheci-
mento ao seu trabalho por parte 
da entidade nacional, apesar de 
ter apenas 19 anos de idade.

“É motivo de muita alegria. É 
fruto do trabalho que venho fa-
zendo ao longo dos anos. Uma 
notícia boa para mim participar de 
uma competição de caráter inter-
nacional. É motivo de muito orgu-
lho”, disse Andressa que elogiou 
bastante a colega de dupla. “Esta-
mos juntas há um ano e nos enten-
demos muito bem. É uma parceria 
que vem dando muito certo”, disse 
a atleta durante entrevista.

O Campeonato Sul-Americano 
de Vôlei de Praia é uma realização 
do Ministério dos Esportes e tem o 

apoio da Prefeitura Municipal de 
Limoeiro. O evento deveria ocorrer 
no mês, mas, coincidentemente, a 
etapa foi reprogramada para este, 
exatamente nos últimos dias da 
festa de São Sebastiao, o que deixa 
a festa e o turismo de Limoeiro ain-
da mais atrativo, conforme nota di-
vulgada pela Prefeitura Municipal.

A etapa de vôlei de praia terá 
a participação de nove seleções de 
nove países como Brasil, Argenti-
na, Bolívia, Chile, Colômbia, Para-
guai Uruguai, Equador e Venezue-
la. A etapa contará ponto para o 
campeonato mundial. As disputas 
ocorrerão numa arena a ser mon-
tada as margens da Rodovia PE-50, 
em frente ao Colégio Ceru.

Para a competição interna-
cional, a paraibana Andressa Ca-
valcanti disse que sua convocação 
vem num momento muito bom, 
onde ela tem se preparado bas-
tante. “Praticamente não tivemos 
férias, foi apenas um pequeno re-
cesso. Estamos treinando forte e 
vamos buscar um lugar no pódio”, 
afirmou.

De acordo com o Departamen-
to de Vôlei de Praia da Federação 
Paraibana de Voleibol, Andressa 
Cavalcanti é vista como uma gran-
de promessa desse esporte em âm-
bito nacional e internacional.

Foi descoberta nas escolinhas 
de vôlei de praia que recebem in-
centivos da federação ao longo 
de todos os anos. A jovem atleta 
já tem disputado outras competi-
ções de âmbito nacional, além de 
várias vezes ter conquistado títu-
los importantes na Paraíba, den-
tre eles o Campeonato Estadual 
de categorias inferiores a atual 
idade.

Em Limoeiro, interior de Per-
nambuco, esta será a primeira vez 
que Andressa Cavalcanti partici-
pa de uma competição de cará-
ter adulta, o que lhe aumenta a 
responsabilidade, haja vista bus-
ca uma vaga para o campeonato 
mundial.

A atleta informou que a sema-
na que antecede as disputas será 
de muito treinamento ao lado da 
sergipana Tainá.

Promessa paraibana é convocada para Sul-Americano de Vôlei de Praia
ANDRESSA CAVALCANTI
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Convênio incentiva o 
Atletismo no Brasil

Seleção de Rugbi 
estreia em Torneio

O futuro do Atletismo brasileiro 
ganhou um incentivo muito importante neste 
início de 2016. Um convênio assinado entre 
a Confederação Brasileira da modalidade 
(CBAt) e o Governo Federal, por meio do 
Ministério do Esporte, permitirá a criação 
da Rede Nacional de Atletismo, que deverá 
entrar em funcionamento a partir de março 
próximo. 

De olho em vaga para o Hong Kong 
Sevens, a Seleção Brasileira Masculina de 
rúgbi da categoria estreia hoje no Torneio 
Viña Sevens, que ocorrerá  no estádio do 
Colégio Mackay, em Viña del Mar, no Chile. 
O evento termina amanhã. O campeonato 
conta com oito países, divididos em dois 
grupos. Em sua Chave, o Brasil encara 
Uruguai, Chile e Peru. 

Curtas

Ciclistas melhoram a 
posição no ranking

Judocas passam por 
exames de dopagem

A Seleção Brasileira Feminina de 
Ciclismo de Estrada continua mostrando sua 
evolução no Tour de San Luis na Argentina. Esta 
semana, na prova de contrarrelógio individual, 
o time brasileiro, formado por Ana Paula 
Polegatch, Camila Coelho, Clemilda e Janildes 
Fernandes, manteve o bom desempenho e fez 
com que o País subisse da nona para a sétima 
colocação na classificação geral.

A noite da última quinta-feira, 14 de 
janeiro, foi agitada em Pindamonhangaba. 
Agentes da Agência Brasileira de Controle 
de Dopagem (ABCD) visitaram o Hotel 
Colonial Plaza, onde está sendo realizado o 
Treinamento de Campo Internacional de Judô 
para realizar vinte e seis testes antidoping, 
sendo 19 de urina e 07 de sangue. Foram 19 
atletas sorteados.

Favoritas à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos deste ano, no Rio de Janeiro, a seleção russa treina em João Pessoa até dia 30

Andressa forma dupla com sergipana e busca vaga no Mundial



Bellucci conhece adversário da  
estreia no Aberto da Austrália
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Brasileiro vai enfrentar 
um tenista da casa na 
abertura do torneio

Thomaz Bellucci vai es-
trear no Aberto da Austrália 
contra um tenista australia-
no. No sorteio realizado na 
última quinta-feira, (14), o 
brasileiro caiu junto com 
Jordan Thompson, de 21 
anos, convidado da orga-
nização e atual 149º do 
ranking da ATP. 

Quem também conhe-
ceu sua rival da estreia foi 
Teliana Pereira. Atual 46ª 
do ranking da WTA, a bra-
sileira terá pela frente a 
romena Monica Niculescu 
(38ª).

Número 1 do ranking 
masculino, Novak Djoko-
vic estreia na competição 
contra o sul-coreano Heyon 
Chung. No mesmo lado da 
chave está o suíço quatro 
vezes campeão do torneio, 
Roger Federer, que terá pela 
frente o geórgio Nikoloz Ba-
silashvili. Djoko e Federer 
poderão se enfrentar ape-
nas nas semifinais da com-
petição.

Do outro lado da chave, 
Andy Murray terá pela frente 
o alemão Alexander Zverev, 
de apenas 18 anos. O britâ-
nico é o jogador melhor ran-
queado que Bellucci poderá 
enfrentar em seu caminho 
até as quartas de final da 
competição. 

No lado de cima, Rafael 
Nadal estreia contra o com-
patriota Fernando Verdasco. 
O ex-número 1 do mundo 
apenas entraria no caminho 
do brasileiro em uma hipoté-
tica semifinal.

Na chave feminina, 
a atual campeã Serena 
Williams terá caminho di-
fícil até as quartas de final 
do Aberto da Austrália. A 
norte-americana estreia 
contra Camila Giorgi, 35ª 
do mundo, mas a dificulda-
de aumenta nas oitavas de 
final, com a possibilidade 
de enfrentar Sara Errani 
ou Caroline Wozniacki. Em 
uma hipotética quartas de 
final, Serena poderia enca-
rar Maria Sharapova, que 
estreia contra a japonesa 
Nao Hibino.

O Aberto da Austrália, 
primeiro Grand Slam da 
temporada, terá início neste  
domingo.

CT da delegação da China custará mais de R$ 14 mi
O Comitê Olímpico Chi-

nês vai pagar R$ 560 mil, por 
dia, ao Esporte Clube Pinhei-
ros, de São Paulo, para que 
atletas de 15 modalidades 
façam aclimatação antes dos 
Jogos do Rio em agosto. Os 
asiáticos pagarão um total de 
US$ 3,5 mi ( R$ 14 mi) para 
usufruir das instalações do 
clube paulista, no período de 
22 de julho a 15 de agosto. A 
Olimpíada será de 5 a 21 de 
agosto.

Segunda principal po-
tência olímpica da atualida-
de, atrás apenas dos Estados 
Unidos, a China trará uma de-
legação de 350 pessoas a São 
Paulo, com atletas, técnicos, 
profissionais de equipes mul-
tidisciplinares e oficiais.

Para não afetar os sócios, 
o acordo com o Pinheiros, 
que durou cerca de 1 ano e 
meio para ser alinhado, pre-
vê um escalonamento no uso 
das instalações. Entre as cláu-
sulas do contrato também 
estão melhorias em ginásios. 
As negociações envolveram 
a vinda de integrantes do Co-

mitê Olímpico Chinês a São 
Paulo para reuniões. 

No período, haverá reve-
zamento de 15 modalidades, 
entre as quais, tênis de mesa, 
ginástica artística, natação e 
badminton, onde a China é 
notadamente uma potência. 
As demais são Futebol, tênis, 
rúgbi, polo aquático, vôlei, es-
grima, atletismo, boxe, nado 
sincronizado e pentatlo mo-
derno e taekwondô.

Todos os membros da 
delegação asiática ficarão 
hospedados no Hotel da rede 
Hadisson, nas proximidades 
do clube, a menos de 1 qui-
lômetro. Praticamente a to-
talidade do estabelecimento, 
que é de altíssimo padrão, já 
foi reservada para o grupo. A 
região também é considerada 
estratégica, pelos chineses, 
porque abriga o consulado 
geral do País. Após os treinos 
no Pinheiros, os atletas e ofi-
ciais chineses irão para a Vila 
dos Atletas, morada dos com-
petidores no Rio, durante os 
jogos olímpicos.

A China liderou o quadro 

POTÊNCIA OLÍMPICA

Um informe apresentado esta 
semana pela Agência Mundial Anti-
doping (Wada) informa que Tóquio 
comprou votos para sediar os Jogos 
Olímpicos de 2020. Os indícios de cor-
rupção na eleição que determinou a 
vitória da cidade japonesa começa-
ram após investigação de outra ação 
ilegal. A Wada analisava o ex-presi-
dente da Associação Internacional de 
Federações de Atletismo (Iaaf), Lami-
ne Diack, que teria recebido por fora 
para encobrir doping de atletas da 
Rússia.

Durante a investigação em Lami-
ne Diack, os representantes da Wada 
levantaram indícios de que Diack e 
outros membros da Iaaf, com direito 
a voto, receberam indiretamente para 

votar em favor de Tóquio para esco-
lha da Olimpíada.

Segundo relatório, Diack e os ou-
tros integrantes da Iaaf fizeram leilão 
dos votos. Tóquio concorria com a ci-
dade turca de Istambul para a disputa 
da competição. Para convencer a Fe-
deração Internacional de Atletismo, 
os japoneses efetuaram depósito de 
US$ 5 milhões (R$ 20 milhões) para a 
entidade que o senegalês comandava. 
Os turcos não aceitaram pagar. 

O filho de Lamine Diack, Khalil 
Diack, ficou com a responsabilida-
de de receber a suposta propina em 
nome da Federação Internacional de 
Atletismo. O dinheiro que entrou na 
conta da Iaaf veio em forma de patro-
cínio. O jornal inglês The Guardian diz 

que o acordo envolveu a empresa ja-
ponesa Canon, que firmou apoio com 
a Iaaf durante a negociação para es-
colha da sede da Olimpíada de 2020.

“Transcrições de diversas nego-
ciações entre representantes turcos e 
Khalil Diack fazem referência a uma 
discussão sobre o processo licitatório 
da cidade de Istambul para os Jogos 
Olímpicos de 2020”, apresentou o in-
forme da Wada.

“Afirma-se que a Turquia perdeu 
o apoio de Lamine Diack porque eles 
não aceitaram pagar propina entre 
US$ 4 e US$ 5 milhões. De acordo com 
as transcrições, os japoneses concor-
daram em pagar a quantia”.

Em nota, o porta-voz de Tó-
quio-2020 foi breve na resposta, ne-

gando a existência de compra de vo-
tos.”Essa nota [da Wada] está além do 
nosso entendimento. Tóquio venceu a 
disputa porque apresentou a melhor 
proposta”.

Lamine Diack comandou a Iaaf 
até agosto do ano passado e foi preso 
em novembro acusado de corrupção 
à frente da entidade. Em nota oficial 
ontem, enviada à agência Associated 
Press, o Comitê Olímpico Internacional 
informou que pedirá à Wada transcri-
ções da parte do relatório que aponta 
a possível compra de votos para poder 
tomar qualquer tipo de decisão.

“Já pedimos à Comissão Indepen-
dente as transcrições para que possa-
mos entender melhor o contexto”, diz 
trecho da nota.

Agência acusa Japão de comprar votos para sediar Jogos Olímpicos
ESCÂNDALO

de medalhas, no total de ouro, 
em Pequim 2008, e foi vice, 
em Londres, 2012. Antes de 
fechar com o Pinheiros, o Co-
mitê Olímpico Chinês visitou 
também o Paulistano, outro 
clube tradicional da cidade. 
Porém, como não houve acor-
do, desde o início, as negocia-
ções não avançaram. 

Os asiáticos queriam le-
var uma delegação de 400 

pessoas, mas ouviram dos di-
rigentes da agremiação, que 
não tinham estrutura para 
tanto, nem equipamentos 
para todas as modalidades 
pretendidas. 

Além da opção chinesa 
pelo Pinheiros, clubes im-
portantes de outros Estados 
brasileiros abrigarão potên-
cias na aclimatação para os 
jogos. O Reino Unido definiu 

como principal base da sua 
equipe, o Minas Tênis Clube 
de Belo Horizonte. Atletas 
de até 8 modalidades devem 
se preparar nas instalações. 
O Flamengo vai receber par-
te da delegação dos Estados 
Unidos, tradicionalmente, a 
maior dos jogos. Na negocia-
ção, os norte-americanos se 
comprometeram a reformar 
algumas instalações.

Comitê Olímpico da China escolheu o Clube Pinheiros, após negociação que durou cerca de 1 ano

Thomaz Bellucci gostou do adversário da estreia no Aberto da Austrália, que hoje ocupa a posição 149 do ranking da ATP, e espera vencer, mesmo tendo a torcida contra
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Treinador quer mais reforços
SÃO PAULO
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Edgardo Bauza pediu 
e diretoria já procura 
jogadores fora do Brasil

O técnico do São Pau-
lo, Edgardo Bauza, quer 
mais três reforços para o 
elenco em 2016. Depois de 
contratar o zagueiro Diego 
Lugano, o lateral-esquerdo 
Mena e o atacante Kieza, a 
diretoria do Tricolor tem a 
missão de encontrar mais 
um defensor, um volante 
e outro jogador de frente. 
Esse último, no caso, seria 
Calleri, do Boca Juniors, 
mas o clube paulista, nesse 
caso, tem a concorrência 
do Atlético-MG.

“É um jogador jovem, 
com grande proteção, ad-
quirido por um grupo de 
empresários e que dentro 

de seis meses vai jogar em 
uma equipe italiana. Existe 
a possibilidade de contra-
tá-lo por seis meses. Como 
disse a todos no primeiro 
dia, quero criar uma com-
petição interna para ver 
quem está melhor para jo-
gar. Não importa nome e 
nem idade. O melhor vai 
jogar”, declarou Bauza.

O comandante tricolor 
quer também outros refor-
ços. Em especial na defesa 
e no meio, além do ataque, 
como disse anteriormente. 
“Estamos buscando um jo-
gador por linha. Outro za-
gueiro central. Um volante 
e um atacante. Estamos 
em conversações, por isso 
não podemos falar sobre 
nomes. Tudo é difícil, mas 
quero mais três jogadores”, 
falou o técnico. Treinador tricolor admite ainda fragilidade no time visando conquistas de títulos e quer mais jogadores para compor o seu elenco

Mesmo com 
punição da Fifa, 
Real ainda quer 
fazer contratação

Barcelona e 
Athletic Bibao 
se enfrentam na 
Copa do Rei

Punido pela Fifa com a 
proibição de contratar reforços 
pelas duas próximas janelas de 
transferências – a punição ainda 
não está em vigor nesta janela -, 
o Real Madrid promete investir 
pesado agora, fazer “gordura” e 
qualificar ainda mais o elenco 
para a próxima temporada. E de 
acordo com o jornal espanhol 
“AS”, o clube merengue tem três 
prioridades: um zagueiro, um 
lateral-esquerdo e um atacante.

Para o ataque, dois nomes 
aparecem em destaque: Lewan-
dowski e Morata. O polonês do 
Bayern de Munique já seria uma 
contratação difícil no verão euro-
peu, nesta janela se torna ainda 
mais complicado, porque a tem-
porada está ainda na metade. 
Lewa é um dos principais joga-
dores do elenco alemão. Já o caso 
de Morata é “mais simples. Reve-
lado pelo Real Madrid, o atacante 
hoje defende a Juventus. Mas há 
uma cláusula de recompra por 
parte do clube espanhol, no valor 
de 35 milhões de euros (R$ 155 
milhões), que pode facilitar.

Na final da última Copa do 
Rei deu Barcelona. Na Super-
copa, deu Athletic Bilbao. Ago-
ra, as duas equipes voltam a 
se enfrentar em um confronto 
eliminatório. Depois do sorteio 
realizado na manhã de ontem, 
na sede da Federação Espanho-
la de Futebol, catalães e bascos 
ficarão frente a frente nas quar-
tas de final da Copa do Rei, 

O jogo de ida será na pró-
xima quarta-feira, em Bilbao, 
com a volta no dia 27 de janei-
ro, no Camp Nou. Antes disso, 
porém, as torcidas terão um 
aperitivo do confronto. Neste 
domingo, Barcelona e Athle-
tic se enfrentam na Catalunha 
pelo Campeonato Espanhol, 
às 17h30 (de Brasília). O glo-
boesporte.com acompanha o 
jogo em Tempo Real. Na deci-
são da Copa do Rei, disputada 
em jogo único no Camp Nou, 
o Barcelona ganhou por 3 a 1, 
com um gol de Neymar e dois 
de Messi, um deles finalista 
ao prêmio Puskás. 

Tite exige novas contratações após saída de jogadores
Tite tem pressa para a 

contratação de mais jogado-
res no Corinthians. Depois 
de acertar com o zagueiro 
Vilson e de ficar perto de 
um acordo com o volante 
Willians e o meia-atacante 
Guilherme, a diretoria do 
Corinthians espera anunciar 
nos próximos dias a chegada 
de um centroavante.

O nome mais cotado 
no clube desde o fim do ano 
era o de André, destaque do 
Sport no último Campeona-
to Brasileiro. O Atlético-MG, 
porém, travou a negociação. 
O jogador tem contrato até 
30 de junho, mas o Galo quer 
cerca de € 1 milhão (R$ 4,4 
milhões) para liberá-lo ime-

diatamente.
O Corinthians não con-

cordou com o valor e deixou 
a negociação nas mãos de 
André e de seu empresário, 
Fernando Garcia, conselhei-
ro licenciado do Timão. O 
acordo, que parecia bem pró-
ximo de ser feito, esfriou nos 
últimos dias e pode não mais 
acontecer.

Com o problema, o Co-
rinthians passou a varrer os 
mercados nacional e interna-
cional em busca de alternati-
vas. A comissão técnica vem 
avaliando atletas através de 
vídeos e indicações. A expec-
tativa é de que um jogador 
para a posição seja anuncia-
do em breve.

A direção pretende usar 
parte do dinheiro da venda 
de Ralf, Jadson, Renato Au-
gusto e Vagner Love para 
investir no acerto com um 
camisa 9. Tite não abre mão 
de ter um jogador com essas 
características no grupo, so-
bretudo para disputar a Taça 
Libertadores.

Sem o Love no ataque, 
Tite vem escalando Romero 
como centroavante. Outra 
possibilidade que o treina-
dor pode recorrer é impro-
visar o meia Danilo mais 
adiantado, como aconteceu 
em alguns jogos de 2015. 
Pato, que poderia fazer a fun-
ção, deve ser negociado nos 
próximos dias.

CORINTHIANS

Chineses “derramam” dinheiro em busca de Geuvânio
A mesma enxurrada de 

dinheiro que tirou Ralf, Rena-
to Augusto e Jadson do Corin-
thians se aproxima do Santos. 
O Peixe começou, nos últimos 
dias, a sentir a pressão do po-
derio financeiro do futebol 
chinês. Por enquanto, está 
resistindo, mas o presidente 
Modesto Roma Júnior teme a 
saída de jogadores.

O alvo da vez no Alvine-
gro é o atacante Geuvânio. O 
jogador de 23 anos, segundo 
Modesto, chegou a um acordo 
com o Tianjin Quanjin, time 
comandado pelo técnico Van-
derlei Luxemburgo. O clube da 
Vila Belmiro, porém, recebeu 
e recusou uma proposta de 11 
milhões de euros (R$ 48 mi-
lhões). 

A diretoria santista acre-
dita que pode lucrar mais 

SANTOS

CBF já planeja nova eleição para suceder Del Nero
Convencidos de que o 

banimento de Marco Polo Del 
Nero por parte da Fifa é uma 
questão de dias, diretores da 
CBF se movimentam para apa-
rar arestas e tentar uma renún-
cia coletiva dos vice-presiden-
tes, para, então, convocar novas 
eleições.

Reinaldo Carneiro Bastos, 
diretor de coordenação da en-
tidade, com salário de 90 mil 

reais, e presidente da Federa-
ção Paulista de Futebol, seria o 
candidato.

Para que não haja fissuras 
na diretoria, o diretor de desen-
volvimento de projetos, e presi-
dente da Federação Goiana, An-
dré Pita, teve seu salário mais 
que dobrado para ser equipa-
rado ao de Bastos.

Gasta-se a rodo apesar de 
a CBF estar na iminência de 

perder patrocinadores (estaria 
até sem receber de pelo menos 
um deles desde junho do ano 
passado).

A tentativa de renúncia co-
letiva dos vices é vista como um 
projeto inviável, porque Delfim 
Peixoto aposta em que Nero 
terá todos os seus atos revoga-
dos pela Fifa, o que o levaria au-
tomaticamente à presidência.

É certeza na CBF que, caso 

haja eleição, o deputado fede-
ral Andrés Sanchez (PT-SP), 
ex-presidente do Corinthians, 
será candidato com apoio de 
Ricardo Teixeira.

José Maria Marin
O ex-presidente da CBF, 

José Maria Marin, não apre-
sentou a carta de crédito de 
US$ 2 milhões (R$ 8 milhões) 
ontem, data em que terminou 

o prazo concedido pela Justiça 
dos EUA. Fontes ligadas ao pro-
cesso revelaram que os custos 
vinculados à carta são o prin-
cipal motivo da dificuldade em 
obter o documento. Apesar do 
não cumprimento do acordo, 
estendido em um mês pelo 
juiz Raymond Dearie, o cartola 
pode não perder o direito a pri-
são domiciliar, tampouco ser 
transferido para uma prisão.

DEVIDO A CORRUPÇÃO

Vagner Love, que fez boa campanha, foi negociado com Mônaco

com Geuvânio tentará resistir 
ao máximo à pressão dos chi-
neses, mesmo sabendo que o 
atacante já tem um acordo sa-
larial. O Santos tem 35% dos 
direitos econômicos do joga-

dor e vê 20 milhões de eu-
ros (cerca de R$ 86 milhões) 
como um bom valor para li-
berá-lo. Doyen Sports (35%) 
e empresários têm o restante 
do atleta. 

Aí você abre mão de mui-
tas coisas, como do futebol eu-
ropeu, em busca de indepen-
dência financeira”

Geuvânio, inclusive, 
não é o primeiro jogador do 
elenco comandado pelo téc-
nico Dorival Júnior a sofrer 
assédio do futebol da China. 
O meia Lucas Lima recebeu 
sondagens de clubes asiá-
ticos, mas recusou por não 
querer correr o risco de per-
der espaço na seleção brasi-
leira aos 25 anos.

Experiente, o centroa-
vante Ricardo Oliveira, de 35 
anos, admite que qualquer jo-
gador de futebol deveria acei-
tar os valores oferecidos pelas 
equipes chinesas. Geuvânio, 
por exemplo, receberia R$ 1 
milhão por mês. 

“É algo que não se con-

segue evitar (assédio da Chi-
na). Talvez seja ruim para a 
Seleção, para o Campeonato 
Brasileiro, mas nós atletas 
olhamos para dentro da nossa 
casa quando recebemos uma 
proposta dessas e não temos 
como recusar. Aí você abre 
mão de muitas coisas, como 
do futebol europeu, em busca 
de independência financeira. 
O mercado chinês cresceu de 
uma forma absurda”, disse o 
atacante. 

O Santos, porém, segue 
firme na luta contra o assédio 
da China. O presidente Modes-
to Roma Júnior teme que as 
propostas feitas diretamen-
te aos jogadores impeçam o 
Peixe de oferecer resistência. 
Nos próximos dias, o futuro de 
Geuvânio será resolvido. No 
Brasil ou na Ásia.

Santos e atacante recusaram proposta de R$ 48 milhões

FotoS: Divulgação
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Partida será hoje à tarde 
no Estádio Almeidão e 
serve de avaliação

Botafogo recebe o Náutico-PE
AMISTOSO INTERESTADUAL

O Botafogo tem o pri-
meiro “teste de fogo” na pré-
temporada, no amistoso de 
hoje, às 16h, contra o Náuti-
co-PE, no Estádio Almeidão. 
A partida de volta será no 
dia 23 deste mês, no mesmo 
horário, na Arena Pernam-
buco. No próximo dia 19 o 
Alvinegro vai ao Frasqueirão, 
em Natal, encarar o ABC-RN. 
Após golear o Santo André 
de Cruz das Armas (7 a 1), no 
último sábado, o Belo volta 
a se encontrar com a torci-
da em seu reduto, diante de 
um concorrente qualificado 
que também está em fase de 
preparação para o Pernam-
bucano.

O objetivo da comissão 
técnica é avaliar novamente 
o elenco para a definição do 
time para a estreia no Esta-
dual,  marcado para o dia 30 
deste mês, contra o Paraíba, 
no Estádio Perpetão, em 
Cajazeiras. De acordo com o 
treinador Itamar Shuller os 
próximos amistosos serão 
decisivos para definir os 
onze que estarão em cam-

po no Paraibano. Segundo 
ele, encarar adversários de 
qualidade motiva os joga-
dores, comissão técnica e a 
torcida.

“É um jogo bom para os 
dois times que estão em fase 
de preparação. Iremos apro-
veitar o máximo para definir 
a equipe para o Estadual”, 
avaliou. Um dos artilheiros 
na goleada do Belo, diante do 
Santo André, o atacante War-
ley, espera que o rendimento 
seja melhor e que a equipe 
tenha uma evolução. “Esta-
mos trabalhando para que 
possamos ter um rendimen-
to positivo e que as vitórias 
aconteçam. Voltar a jogar no 
Almeidão é uma sensação 
fantástica”, observou. 

Pelo lado do Náutico-PE 
o treinador Gilmar Dal Pozzo, 
deve manter a base que ven-
ceu a Associação de Garantia 
ao Atleta Profissional (2 a 0), 
no Centro de Treinamento 
Wilson Campos.  O Timbu 
pode mandar a campo a se-
guinte formação: Rodolpho; 
Rafael Pereira, Fabiano Eller, 
Ronaldo Alves e Gastón Fil-
gueira; Elicarlos, Eduardinho 
e Caíque Valdívia; João Pau-
lo, Daniel Morais e Bergson. 
“Pegar o Botafogo é muito 
bom para testar o novo Náu-
tico para o Estadual”, disse.

Foto: ortilo Antônio

Foto: Divulgação

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Durante a semana, os jogadores botafoguenses foram muito cobrados pela comissão técnica, visando compromisso de hoje

Campinense joga com o América-RN
O Campinense defende 

uma invencibilidade nesta 
pré-temporada, hoje, às 16h, 
diante do América de Natal
-RN, no Estádio Amigão, nos 
preparativos para o Campeo-
nato Paraibano, que terá iní-
cio no próximo dia 30, contra 
o CSP, em Campina Grande. A 
Raposa vem de três vitórias 
consecutivas, contra os sele-
cionados de Serra Redonda e 
Galante (1 a 0 e 6 a 0, respec-
tivamente), além do Baraú-
nas de Mossoró-RN (4 a 0). 
Outro bom teste para uma 
equipe que manteve a base 
do ano passado e vem conse-
guindo um bom rendimento 
nos jogos de preparação.

Para o treinador Francis-
co Diá o grupo vem assimilan-
do o trabalho que vem sendo 
colocado nos treinamentos 
da semana tornado a situa-
ção melhor. Ele deve man-
ter a base que vem jogando, 
com mudanças no decorrer 
da partida. “Precisamos dar 

ritmo a todos para que pos-
samos ter um grupo nivelado. 
A base é sempre importante 
para entrosar e conseguir 
os objetivos”, disse. Ele sabe 
que não terá moleza contra 
os americanos, mas os 
jogadores estão prepa-
rados para as dificuldades.

“Não tem jogo fácil pra 
ninguém e eles sabem que 
temos que jogar para vencer 
os desafios. Acredito na evo-
lução do grupo para a estreia 
no Estadual”, comentou Diá. 
Destaque da equipe o meia 
Roger Gaucho vem sendo a 
peça chave do Campinense 
na criação das boas jogadas. 
Autor de dois gols na vitó-
ria, contra o Baraúnas-RN, 
o camisa 10 aposta no en-
trosamento do grupo para o 
Paraibano. “A cada jogo esta-
mos evoluindo e conquistan-
do os resultados positivos. 
Conheço o América que não 
será nada fácil para o Campi-
nense”, observou.

NO AMIGÃO

Francisco Diá, 
técnico da 
Raposa, promete 
um time muito 
ofensivo

O goleiro Genival-
do será a principal atra-
ção do Paraíba de Caja-
zeiras, no amistoso de 
hoje, às 16h, diante do 
selecionado de Uiraú-
na, no Estádio Munici-
pal. O ex-camisa um do 
Botafogo chega como 
o grande reforço da 
equipe para o Estadual, 
que começará no próxi-
mo dia 30. Coincidên-
cia ou não o “paredão’ 
terá pela frente o ex-
clube na abertura do 
Paraibano. Genivaldo 
chega para ser o líder 
e capitão de um time 
que vem da Segundo-
na, disposto a fazer 
uma grande campanha 
e brigar pelas primeiras 
colocações.

Para Genivaldo 

uma oportunidade de 
jogar por outro clube 
da terra, já que a ne-
gociação com o Linen-
se-SP não deu certo. 
Segundo ele, aceitar 
o convite do Paraíba é 
uma honra  de voltar a 
atuar no futebol parai-
bano. “Estou motivado 
e preparado com a mes-
ma disposição. Tentarei 
colaborar e fazer o me-
lhor para fechar o gol 
da equipe sertaneja”, 
comentou. A trajetória 
do goleiro é positiva no 
futebol paraibano, em 
especial com a camisa 
do Belo, onde foi cam-
peão paraibano duas 
vezes (2013 e 2014) e 
conquistou o título do 
Campeonato Brasileiro 
da Série D (2013).

Genivaldo será atração 
do Paraíba em amistoso

PAREDÃO

Uma promessa para o futebol paraiba-
no. Foi assim que aquele garoto dos times de 
bairro de Campina Grande chegou ao Cam-
pinense Clube no inicio da década de 70 e 
passou a treinar ao lado de jogadores como 
Ivan Lopes, Vavá, Deca, Ailton, Miro, Valnir, 
Edgard, Dinga, Pedrinho Cangula, Paulinho, 
Erasmo e outros nomes que contribuíram 
para elevar o nome daquela agremiação.

E quando foi chamado para entrar em 
campo não decepcionou o técnico, a torcida 
da raposa e nem a imprensa da Serra da 
Borborema. Com o seu jeito simples e firme 
de jogar logo assumiu a titularidade da ca-
misa de número dois do time de Zé Pinheiro.

Edvaldo não era viril, desleal ou car-
niceiro como na época eram chamados os 
defensores que gostavam de bater. Ele era 
duro, firme e bastante respeitado pelos ad-
versários, pois dividia todas as bolas e quase 

sempre ganhava dos atacantes.
A sua regularidade, objetividade e técni-

ca apurada levaram Edvaldo a jogar no Cam-
pinense Clube de 1971 até o ano de 1979; 
conseguindo o título de penta campeão pelo 
Rubro-Negro, façanha invejada por muitos 
jogadores. Na década de setenta o seu nome 
se confundia com o clube e constava em 
todas as escalações do time, salvo quando 
estava machucado ou suspenso.     Aliás, ele 
era conhecido apenas por Edvaldo, porém o 
clube contratou o craque Edvaldo Araújo e 
para não confundir o torcedor ele passou a 
ser chamado de Edvaldo Morais.

Depois de nove anos ele deixou o time 
do Campinense - no final do ano de 1979 - 
Edvaldo Morais foi jogar no CSA de Alagoas, 
depois no Flamengo do Piauí e por último 
jogou no Alecrim do Rio Grande do Norte.

Quando decidiu encerrar a sua vitoriosa 

carreira o lateral direito Edvaldo Morais veio 
para a cidade de João Pessoa e defendeu as 
cores do Auto Esporte Clube. Foi o clube do 
povo seu último time profissional.

Quem acompanhou o futebol do Esta-
do na década de setenta, não pode deixar 
de reconhecer  à garra, a determinação e o 
amor ao  time que aquela geração de jogado-
res do Campinense possuía. Edvaldo Araújo 
simbolizava isso tudo, principalmente quan-
do ganhava uma dividida, na raça e corria 
carregando a pelota pela extrema direita, 
e ao chegar à linha de fundo, cruzava com 
perfeição para Edgard, Pedrinho Cangula, 
Edvaldo Araújo e tantos outros finalizarem 
as redes do adversário.

E foi dessa forma que aquele garoto que 
era uma simples promessa, escreveu o seu 
nome na brilhante história do centenário 
Campinense Clube. 

Você lembra de Edvaldo Morais?
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e APP - falserpa@oi.com.br
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00009/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00009/2015, 
que objetiva: Aquisição de Veículo Pick-up Cabine Dupla 4 X 4 para atender as necessidades da 
secretaria de Saúde do Município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: MAIS CAR COMERCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 117.000,00.

Bananeiras - PB, 23 de Dezembro de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Veículo Pick-up Cabine Dupla 4 X 4 para atender as necessidades da 

secretaria de Saúde do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00009/2015. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Bananeiras: RECURSOS ORDINARIOS; RECEI-
TAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE; TRANSFERÊNCIA DE 
CONVÊNIOS - SAÚDE; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SUS 07.01 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 10.301.2008.1011 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE 
4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00170/2015 - 23.12.15 - MAIS CAR 
COMERCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 117.000,00

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Janeiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de refeições diversas: 
almoços dos tipos self-service e quentinhas a pronta-entrega. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 165. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com / * Obs: Edital no Site

Duas Estradas - PB, 15 de Janeiro de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

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

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos 
diversos - de A a Z da Tabela ABCFarma, mediante solicitação diária e periódica, devendo a entrega 
ocorrer nos quantitativos solicitados pela Secretaria da Família, Bem Estar Social e pelo Fundo  
Municipal de Saúde deste Município, na sua sede, vinte e quatro horas após a respectiva solicitação. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria 
nº 165. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com 
Edital: www.duasestradas.pb.gov.br

Duas Estradas - PB, 15 de Janeiro de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial 

EDP RENOVAVEIS BRASIL S/A - CNPJ/CPF Nº 09.334.083/0001-20 Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2839/2015 
em João Pessoa, 10 de dezembro de 2015 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Instalação e 
operação de torre anemométrica TM Projeto Serra da Borborema - Fazenda Logradouro Velho, 
zona rural do município de Pocinhos-PB Na(o) - FAZENDA LOGRADOURO VELHO, ZONA RURAL 
Município: POCINHOS - UF: PB. Processo: 2015-007126/TEC/AA-3611

PB LUB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 41.219.130/0001-05 – Torna público 
que requereu a SEMABY – Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux, a Licença de Operação, para 
atividade de Comercio de Lubrificantes, situado à Av. Liberdade, nº 1232 – São Bento – Bayeux – PB.

A HC Pneus S/A torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença 
de Operação, para comércio de pneus em atacado e varejo. Situado à Av. Epitácio Pessoa, nº 630, 
Torre, João Pessoa-PB.

VANGUARDA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.842.380/0001-90. 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 2071/2014 em João Pessoa, 29 de setembro de 2015 - Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: Edificação multifamiliar. Na (o) RUA ESTUDANTE ADRIANO TOZZI CARVALHO 
ST-57, QD-241, LT-0617 Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2015-006081/TEC/LI-4420.

Prefeitura do Rio triplica pena para quem urinar nas ruas

Multa no carnaval
Roberta Pennafort
Da Agência Estado

A Prefeitura do Rio es-
pera reduzir a quantidade de 
pessoas que urinam nas ruas 
durante os blocos de carnaval 
com o aumento da multa para 
esta infração, que triplicou - 
era de R$ 170 no carnaval pas-
sado e passou para R$ 510. O 
novo valor vigora desde agos-
to de 2015 e já surtiu efeito 
na diminuição da urina nas 
ruas durante o Rock in Rio, 
em setembro, e no Réveillon, 
segundo a Secretaria Munici-
pal de Ordem Pública. Os fo-
liões poderão ainda ser leva-
dos para a delegacia da área, 
caso seja configurado crime 
de atentado ao pudor. 

De 23 de janeiro a 14 de 
fevereiro, serão 505 blocos 
pela cidade, em 650 desfiles 
(alguns se apresentam mais 
de uma vez). A expectativa de 
público é de cinco milhões de 
pessoas, sendo um milhão de 
turistas. Serão empregados 
25.496 banheiros químicos 
nesse período, 4% a mais do 
que no ano passado, confor-
me a prefeitura. No Carnaval 
de 2015, 1.264 pessoas fo-
ram multadas por urinar ou 
defecar nas ruas. 

“Você pode botar 100 
mil, 200 mil banheiros que 
não vai adiantar, se as pes-
soas não tiverem educação. 
O folião tem de se programar 
para ir ao banheiro, e não di-
zer depois que não aguentou 
esperar a fila”, alertou o se-
cretário de Turismo do Rio, 

Antônio Pedro Figueira de 
Mello. Segundo ele, cerca de 
30% dos banheiros utiliza-
dos na operação do Car-
naval acabam depredados 
por integrantes dos blocos 
que chutam a estrutura e 
sobem nela. 

Nessa sexta-feira, 15, a 
Justiça, provocada pelo Mi-
nistério Público, por meio 
da 2ª Promotoria de Justiça 
de Tutela Coletiva de Prote-
ção da Ordem Urbanística, 
determinou que a prefeitu-
ra não conceda autorização 
para o desfile de blocos que 
recebam patrocínios e não 
tenham autorização do Cor-
po de Bombeiros para se 
apresentar. O município tam-
bém fica obrigado a impedir 
o desfile daqueles não cadas-
trados previamente. Em caso 
de descumprimento, foi es-
tipulada uma multa mínima 
de R$ 100 mil por desfile não 
autorizado que ocorrer. 

A ação civil pública que 
originou a decisão diz que 
“deve ser traçada uma distin-
ção dos blocos que se revelam 
verdadeiras manifestações 
culturais populares daqueles 
blocos com caminhão de som, 
intenso e planejado merchan-
dising, que levam multidões 
para as ruas e fazem a exibi-
ção de marcas”. 

O secretário disse não 
ter recebido a notificação 
judicial e rechaçou a compa-
ração entre bloco e evento 
social, por acreditar que os 
desfiles configuram uma ma-
nifestação popular. 

Foto: Reprodução/Internet

Vazamento de produtos químicos seguido de incêndio atingiu um terminal de cargas no Guarujá e espalhou fumaça no Litoral Sul de São Paulo

Guarujá - O engenhei-
ro da Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo (Ce-
tesb), Enedir Rodrigues, afir-
mou nessa sexta-feira, 15, 
que a possível causa do va-
zamento de gás ocorrido na 
área da empresa Local Frio, 
no distrito de Vicente de Car-
valho, foi uma avaria em um 
dos contêiners que continha 
dicloroisocianureto de sódio, 
substância largamente usada 
como agente de limpeza e 
desinfetante.

“É possível que a água 
da chuva tenha passado por 
uma fissura no contêiner e, 
em contato com o produto 
reativo, causado uma reação 

exotérmica, mas ainda pre-
cisamos de mais estudos”, 
disse o engenheiro. Ainda 
segundo Rodrigues, a Cetesb 
foi ao Estuário e não consta-
tou nenhuma morte de pei-
xes e outros animais.

Um vazamento de pro-
dutos químicos seguido de 
incêndio atingiu, na tarde 
de quinta-feira, 14, um ter-
minal de cargas empresarial 
no Guarujá e espalhou fuma-
ça sobre o Litoral Sul de São 
Paulo. O distrito de Vicente 
de Carvalho ficou isolado 
pela fumaça e teve pelo me-
nos 600 casas evacuadas. A 
nuvem chegou à cidade de 
Santos e paralisou o porto.

O Ministério Público de 
Guarujá instaurou inqué-
rito civil para averiguar os 

danos ambientais causados 
pelo vazamento. Segundo o 
promotor de Justiça do Meio 
Ambiente, Osmair Chamma 
Júnior, o órgão vem trocan-
do informações com o Gru-
po de Atuação Especial de 
Defesa do Meio Ambiente 
(Gaema) através de ofícios, 
para apurar futuras respon-
sabilidades.

Já a Prefeita de Guaru-
já, Maria Antonieta de Brito, 
ressaltou que, no momento, 
a prioridade é acabar com o 
incêndio para depois apon-
tar as causas e os responsá-
veis. 

Trabalhos
O Corpo de Bombeiros 

realiza o resfriamento do 
local para que não ocorram 

novos vazamentos. Ainda há 
fumaça no local, que diminui 
gradativamente. 

Desde a manhã dessa 
sexta-feira foi adotada uma 
nova estratégia pelo Corpo 
de Bombeiros em acerto com 
a Cetesb, que é a imersão 
do contêiner em uma carre-
ta com água. A prática vem 
apresentando resultado sa-
tisfatório.

Em Guarujá, 75 pesso-
as foram atendidas nas três 
Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPA) - Jardim Boa 
Esperança, Rodoviária e En-
seada - em razão da fuma-
ça, mas nenhuma delas com 
causas graves. Já tem Santos, 
26 pessoas receberam aten-
dimento e uma senhora de 
72 anos foi internada.

Vazamento pode ter sido causado 
por uma substância desinfetante

DESAStRE AMBIENtAL EM SÃo PAULo

Lucas Melo 
Especial para a AE

Bruno Bocchini 
Especial para a AE

Camila Boehm
Da Agência Brasil

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) em São Paulo 
apresentou ação civil pública 
contra a Agência Nacional de 
Cinema (Ancine) e dez distri-
buidoras de filmes que atuam 
no País para que todos os fil-
mes nacionais e estrangeiros 
tenham legendas e janela com 
intérprete de língua brasileira 
de sinais (Libras). As distri-
buidoras não poderão forne-
cer apenas cópias dubladas, 
e a Ancine deverá fiscalizar o 
cumprimento da ordem.

De acordo com o MPF, o 
objetivo da ação é garantir 
acessibilidade das pessoas 
com deficiência auditiva aos 
filmes exibidos nos cinemas 
brasileiros. Em inquérito fei-
to pelo Ministério Público, 
verificou-se que muitos cine-

mas no País disponibilizam 
somente cópias dubladas 
dos filmes, o que inviabiliza 
a compreensão do conteúdo 
pelas pessoas com deficiên-
cia auditiva, apesar de a le-
gislação brasileira garantir a 
elas o direito de acesso aos 
meios de comunicação. Na 
ação, o MPF pede a adoção 
dos recursos técnicos neces-
sários para a acessibilidade.

Cultura e educação
Segundo o procurador 

regional dos Direitos do Ci-
dadão, Pedro Antônio de 
Oliveira Machado, o cinema 
hoje é um dos principais veí-
culos de cultura, educação, 
lazer e informação. Para Ma-
chado, privar os deficientes 
auditivos do acesso a obras 
cinematográficas é privá-los 
de exercer de forma plena e 
irrestrita sua cidadania. 

O ministro da Saúde, Mar-
celo Castro, descartou nessa 
sexta-feira a distribuição de 
repelentes para todas as grá-
vidas do País. A entrega foi 
anunciada em dezembro pelo 
governo, em uma tentativa de 
conter os casos de microce-
falia associados ao vírus zika, 
transmitido pelo mosquito 
Aedes aegypti. 

O ministério voltou atrás 
na estratégia porque os labo-
ratórios brasileiros não têm 
capacidade de suprir a de-
manda de repelentes para dis-
tribuição a todas as grávidas 
do País. Castro disse que agora 
serão definidos novos critérios 
para a distribuição, mas reco-
nheceu que ministério ainda 
não sabe a quantidade exata 

de repelente que pode ser ad-
quirida. “O Exército Brasileiro 
nos passou a informação de 
que tinha um laboratório que 
produzia repelentes para os 
soldados e deu a entender que 
teria capacidade de produzir 
isso para o Brasil. E qual foi a 
conclusão que nós chegamos? 
O Exército e todos os laborató-
rios do País que consultamos, 
de um a um, todos juntos, não 
estão preparados para produ-
zir essa quantidade de repe-
lente que nós precisamos de 
imediato”, explicou.

Antes da mudança de 
plano, a ideia do ministério 
era começar a distribuição de 
repelente até fevereiro, auge 
do verão, quando o Aedes ae-
gypti atinge seu pico de proli-
feração. Além do vírus zika, o 
mosquito também transmite 
dengue e febre chikungunya.

MPF defende Libras 
e janela para os filmes MS descarta distribuição 

para as grávidas do País

REPELENtES



CPF/CNPJ....: 011390637/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            633,07
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001173
Responsavel.: EDLENE FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 037308024-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            109,88
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001456
Responsavel.: FILIPE LUIZ COELHO
CPF/CNPJ....: 014678276/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             15,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000343
Responsavel.: FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 752321464-91
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             60,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001092
Responsavel.: FABIANO PEREIRA DE SANTANA
CPF/CNPJ....: 093613724-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000788
Responsavel.: GUSTAVO LUIZ DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 021528121/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             99,34
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001750
Responsavel.: GISELDA DE FATIMA SILVA
CPF/CNPJ....: 526922214-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             60,00
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001093
Responsavel.: GUSTAVO LUIZ DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 021528121/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            231,79
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001749
Responsavel.: ITAMAR MATIAS DE AMORIM
CPF/CNPJ....: 011937921/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.214,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001192
Responsavel.: JOSE HUMBERTO ALMEIDA SAR-
MENTO
CPF/CNPJ....: 364156004-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000017
Responsavel.: JOAO FRANCISCO RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 237321564-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            270,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000376
Responsavel.: JRA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ....: 014371878/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.364,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001208
Responsavel.: LIANA MARIA CAMPELO
CPF/CNPJ....: 002357657/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         10.429,14
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002605
Responsavel.: L D INDUSTRIA E COMERCIO DE PE
CPF/CNPJ....: 014262245/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            433,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000993
Responsavel.: LUIZ ADOLFO SILVA MAIA
CPF/CNPJ....: 008666279/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.830,75
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000680
Responsavel.: LIANA MARIA CAMPELO
CPF/CNPJ....: 002357657/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         10.429,14
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002604
Responsavel.: LIANA MARIA CAMPELO
CPF/CNPJ....: 002357657/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         10.429,14
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002603
Responsavel.: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 206448414-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            725,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000593
Responsavel.: MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ....: 176854274-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            318,10
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000047
Responsavel.: PLANALTO EMPREENDIMENTOS 
IMOB LTDA
CPF/CNPJ....: 018157722/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.180,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000791
Responsavel.: PONTUAL DISTR. DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ....: 010554743/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         10.130,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001683
Responsavel.: REP. DE MAT. DE CONST. MARIA S. MAC
CPF/CNPJ....: 008604076/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.800,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000800
Responsavel.: RESIDENCIAL CASA BLANCA
CPF/CNPJ....: 019483059/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.042,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000615
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,  16/01/2016
----------------------------------------

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.: ATHOS OFFICES SERV ESCRIT E 
APOIO A
CPF/CNPJ....: 021852192/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            750,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073846
Responsavel.: SEACRE SERV DE ASSES EM REC 
HUMANOS
CPF/CNPJ....: 011128950/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072588
Responsavel.: D E L INFORMATICA E PAPELARIA
CPF/CNPJ....: 017775670/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            850,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073989
Responsavel.: ELIANE DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ....: 096350294-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            550,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076771
Responsavel.: GALVAO E GOMIDE LTDA
CPF/CNPJ....: 012607418/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.000,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076596
Responsavel.: ITAMAR MATIAS DE AMORIM
CPF/CNPJ....: 011937921/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            432,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073824
Responsavel.: ITAMAR MATIAS DE AMORIM
CPF/CNPJ....: 011937921/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            375,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073815
Responsavel.: JAQUELINE FARIAS NUNES
CPF/CNPJ....: 072948524-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             66,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076493
Responsavel.: JONATHA LACERDA PIRES
CPF/CNPJ....: 070807956-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            558,67
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076243
Responsavel.: LEONARDO MARTINIANO DIAS
CPF/CNPJ....: 096356804-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            236,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076504
Responsavel.: MARIA SONIA LEAL DA SILVA
CPF/CNPJ....: 665387264-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            145,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076740
Responsavel.: MARIA ALIZANDRA RAMOS
CPF/CNPJ....: 045849314-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            190,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076502
Responsavel.: MARLI CANDIDO FRANCISCO
CPF/CNPJ....: 021742850/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            156,18
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074021
Responsavel.: TELAB TECN PARA LABS E BIOPROC
CPF/CNPJ....: 012454578/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             54,60
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 073969
Responsavel.: VANEIDE CHAVES DE QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 623830602-59
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            155,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074292
Responsavel.: AILTON DOS SANTOS FERREIRA
CPF/CNPJ....: 013539982/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            218,84
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000367
Responsavel.: ANNELIENAI DE FRANCA SILVA
CPF/CNPJ....: 017438580/0001-04
Titulo......: CHEQUE           R$          1.800,00
Apresentante: IVANILDA FERNANDES DA SILVA 
OLIVEIR
Protocolo...: 2016 - 000079
Responsavel.: ADEVALDO MARTINS DE OLIVEIRA M
CPF/CNPJ....: 004078025/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            210,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001431
Responsavel.: ALCEU FELIX SANTA ROSA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 033307864-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            282,43
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000312
Responsavel.: ALBRAS GOLD CONSTRUCOES E 
INCORPORA
CPF/CNPJ....: 012810572/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            218,01
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000366
Responsavel.: BH CONSTRUTORA LTDA.
CPF/CNPJ....: 016924618/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.975,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000846
Responsavel.: CONSTRUTORA MASHIA LTDA
CPF/CNPJ....: 004534882/0001-26
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            178,80
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001117
Responsavel.: CONSTRUTORA EVEREST LTDA
CPF/CNPJ....: 000282606/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.040,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000340
Responsavel.: CENTRO DE CAP. PROF. DA PARAI-
BA LTD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

PREGÃO PRESENCIAL 008/2016
TERMO DE CANCELAMENTO

Francisca Gomes Araújo Mota, Prefeita municipal, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei

R E S O L V E : 
CANCELAR o Pregão Presencial nº 008/2016 – destinado à aquisição parcelada de reagentes 

laboratoriais para atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Patos PB, uma 
vez que, serão necessárias alterações no edital do processo acima citado.

Patos – PB, 15 de janeiro de 2016.
FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA

Prefeita Constitucional

GIA S/A
CPF/CNPJ....: 017330292/0002-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            344,10
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075318
Responsavel.: ATE XVII TRANSMISSAO DE ENER-
GIA S/A
CPF/CNPJ....: 017330292/0002-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         15.521,91
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075317
Responsavel.: ATE XVII TRANSMISSAO DE ENER-
GIA S/A
CPF/CNPJ....: 017330292/0002-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.317,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075313
Responsavel.: FABIO JUNIOR SILVA DA COSTA
CPF/CNPJ....: 035323524-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            230,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075212
Responsavel.: FABIO JUNIOR SILVA DA COSTA
CPF/CNPJ....: 035323524-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            192,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075229
Responsavel.: PEDRO EMANUEL RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 071021254-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         23.053,93
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075247
Responsavel.: PEDRO EMANUEL RIBEIRO DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 071021254-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.152,70
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075240
Responsavel.: GILSON LEONCIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 607885506-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            169,75
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075228
Responsavel.: KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ....: 024150377/0007-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         11.585,57
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075348
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,  16/01/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALEXANDRE CESAR CRUZ LIMA
CPF/CNPJ....: 633295733-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.701,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003471
Responsavel.: ALTO DO MATEUS ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 041122193/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            917,60
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003462
Responsavel.: PEDRO SOARES FILHO
CPF/CNPJ....: 251246844-53
Titulo......: CHEQUE           R$          5.200,00
Apresentante: REGINALDO SABINO DA SILVA
Protocolo...: 2016 - 003360
Responsavel.: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA 
PEREIRA 092
CPF/CNPJ....: 015576086/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            254,73
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003484
Responsavel.: EDUARDO VITOR DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 019322234/0001-83
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         32.042,95
Apresentante: TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSO-
CIADOS
Protocolo...: 2015 - 075459
Responsavel.: MARCOS DE OLIVEIRA VESTUARIO
CPF/CNPJ....: 008718286/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            271,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075909
Responsavel.: D&L CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 019417493/0001-98
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            978,55
Apresentante: FRANCISCO DE ASSIS PINTO-ME
Protocolo...: 2015 - 075199
Responsavel.: LEANDRO DO VALE PAIVA
CPF/CNPJ....: 011269394-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            800,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075365
Responsavel.: JOSE RICARDO GUEDES LINS FILHO
CPF/CNPJ....: 014166679/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            469,74
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075267
Responsavel.: ATE XVII TRANSMISSAO DE ENER-
GIA S/A
CPF/CNPJ....: 017330292/0002-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$        106.156,78
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075319
Responsavel.: ATE XVII TRANSMISSAO DE ENER-

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I O   D E   P R O T E S T O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
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 14:00 horas do dia 28 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade  Pregão Presencial, do tipo maior desconto por item, para: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DO CATÁLOGO ABC FARMA. 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: (083) 33922276. Email: licitação_queimadas@hotmail.com

Queimadas - PB, 14 de Janeiro de 2016.
SAMANTHA ANDRADE MAIA - Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016

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 09:00 horas do dia 28 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade  Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP. 
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: (083) 33922276. Email: licitação_queimadas@hotmail.com

Queimadas - PB, 14 de Janeiro de 2016.
SAMANTHA ANDRADE MAIA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:00 horas do dia 29 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA TABELA DE PREÇOS ABC FARMA VIGENTE. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (83) 3361 1388.Email: cplesperanca@gmail.com
Esperança - PB, 15 de Janeiro de 2016

ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES
Pregoeira Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ÁGUA BRANCA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira e Equipe de Apoio, sediada na Rua José 

Pedro Firmino nº 16 - Centro - Água Branca – PB, às 11:00 horas do dia 04 de Fevereiro  de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Software para atender 
o sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento e realização dos serviços de atualização do 
Portal da Transparência para o Instituto de Previdência do Município de Água Branca/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente 
pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 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

  
 ESTADO DA PARAÍBA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ÁGUA BRANCA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Pedro Firmino  nº 16  - Centro - Água Branca – PB, às 10:00 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 Instituto 
de Previdência dos Servidores Municipais 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 BOQUEIRÃO – PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2016

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-
CO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL nº. 004/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Aquisição de Materiais de Construção. 
Data de abertura: 28/01/2016 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 
de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 15 de Janeiro de 2016.
Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 005/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Aquisição de Materiais de Limpeza. 
Data de abertura: 28/01/2016 às 11h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 
de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 15 de Janeiro de 2016.
Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 006/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Aquisição de Água Mineral. Data 
de abertura: 28/01/2016 às 13h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos per-
tinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de 
Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 15 de Janeiro de 2016.
Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 07/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de fardamentos e camisas tipo pa-

drão, destinados a manutenção das atividades do município. Data e Local, às 13:00 horas do dia 
29/01/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino 
Batista - PB.

                Bernardino Batista - PB, 15 de Janeiro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 00118/2015
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01002/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIPAMENTOS, COMPOSTA POR CAMINHÃO, 
RETROESCAVADEIRAS, CAÇAMBA BASCULANTE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 
OGU/CAIXA Nº 1009825-52/2013 – MDQ – PM CAJAZEIRAS, SICONV: 792531, DE ACORDO COM 
AS CARACTERÍSTICAS  MÍNIMAS EXIGIDAS  NO ANEXO I DO EDITAL.

Fundamento Legal: Inciso II do Artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Data de Assinatura: 13/01/2016
Data da Vigência: 31/12/2016
Assinam: Pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB:  Francisca Denise Albuquerque de Olivei-

ra – Prefeita.  Pela Empresa: França Caminhões Ltda: Manoel Vieira de Souza Júnior  - Licitante

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 00119/2015
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01002/2015

 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁQUINASE EQUIPAMENTOS, COMPOSTA POR CAMINHÃO, 
RETROESCAVADEIRAS, CAÇAMBA BASCULANTE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 
OGU/CAIXA Nº 1009825-52/2013 – MDQ – PM CAJAZEIRAS, SICONV: 792531, DE ACORDO COM 
AS CARACTERÍSTICAS  MÍNIMAS EXIGIDAS  NO ANEXO I DO EDITAL.

 Fundamento Legal: Inciso II do Artigo 57 e no Artigo 65, inciso II, alínea d,  parágrafo 5º da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores.

Data de Assinatura: 13/01/2016
Data da Vigência: 31/12/2016
Assinam: Pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB:  Francisca Denise Albuquerque de Oli-

veira – Prefeita.  Pela Empresa: SOTREQ S.A: Luigui Antognoni Ferreira Rosso Nelson - Licitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: contratação de empresa para compra 
de pneus, componentes, alinhamento e balanceamento de veículos do Município de Juru PB. Re-
cursos: 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: (83) 3484-1245.
E-mail: licitacaojuru@hotmail.com

Juru - PB, 16 de Janeiro de 2016
SIDNEY RAMOS 
Pregoeiro Oficial

 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 11:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para compra 
de material de limpeza higiene e água mineral para Prefeitura Municipal de Juru 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: (83) 3484-1245.
E-mail: licitacaojuru@hotmail.com

Juru - PB, 16 de Janeiro de 2016
SIDNEY RAMOS 

 Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 14:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
aquisição e prestação de serviços gráficos destinados a Prefeitura Municipal de Juru PB.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 
3555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3484-1245.
E-mail: licitacaojuru@hotmail.com

Juru - PB, 16 de Janeiro de 2016
SIDNEY RAMOS 

 Pregoeiro Oficial

 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA 
VIDA LTDA.  C  N  P  J  01.000.428/0001-05 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA  ORDINARIA EDITAL 
DE 1ª, 2ª e 3ª  CONVOCAÇÃO A Presidente da Cooperativa Agrícola Mista dos Produtores Rurais 
do Assentamento Nova Vida Ltda., no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social; 
CONVOCA os senhores associados para se reunir em Assembleia Geral Extra Ordinária a ter lugar 
no próximo dia 25/01/2016 na sede social, no Assentamento Nova Vida, Zona Rural, município de 
Pitimbu - PB, às 8:00 horas, em 1ª Convocação, com a presença de 2/3 (dois terço) dos associado, 
em 2ª às 9:00 horas, com metade mais um e em 3ª e ultima convocação, às 10:00 horas, com a 
presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
REFORMA DE ESTADUTO SOCIAL; RESOLVER QUESTÕES NO ABASTECIMENETO DE AGUA; 
Outros Assuntos de Interesse Social. Declara-se para os efeitos quorum legal estatutários que o 
número de associados da Cooperativa nesta data é de 150 (Cento e Cinquenta). Pitimbu – PB, 15 
de janeiro de 2016. SUELES TARGINO DA SILVA FIDELES PRESIDENTE.

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

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO NO ESTADO DA 
PARAÍBA

EDITAL PARA RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2016 
Considerando o disposto no artigo 605 da CLT, ficam as empresas sediadas no Estado da 

Paraíba(Água branca, Aguiar, Alhandra, Amparo, Aparecida, Araçagí, Araruna, Assunção, Baia da 
Traição, Baraúna, Barra de Santana, Barra de São Miguel, Bayeux, Belém, Belém do Brejo do Cruz, 
Bernardino Batista, Boa Ventura, Bom Sucesso, Bonito de Santa Fé, Borborema, Brejo dos Santos, 
Caaporã, Cabedelo, Cachoeira dos Índios, Cacimba de Dentro, Caiçara, Cajazeirinhas, Camalaú, 
Campo de Santana, Capim, Caraúbas, Casserengue, Catingueira, Caturité, Conde, Congo, Coxi-
xola, Cruz do Espírito Santo, Cuité de Mamanguape, Cuitegi, Curral de Cima, Damião, Diamante, 
Dona Inês, Duas Estradas, Emas, Frei Martinho, Gado Bravo, Guarabira, Gurinhém, Ibiara, Igaracy, 
Itabaiana, Itapororoca, Jacaraú, Jericó, João Pessoa, Juru, Lagoa, Lagoa de Dentro, Lastro, Lucena, 
Mãe D`Água, Mamanguape, Manaira, Marí, Marizópolis, Mataraca, Matinhas, Maturéia, Mulungu, 
Natuba, Nazarezinho, Nova Olinda, Olho D´Agua, Ouro Velho, Parari, Paulista, Pedra Branca, 
Pedras de Fogo, Pedro Régis, Piancó, Pilar, Pilões, Pilõezinhos, Pirpirituba, Pitimbu, Poço Dantas, 
Poço de José de Moura, Prata, Riachão do Bacamarte, Riacho dos Cavalos, Rio Tinto, Salgado de 
São Félix, Santa Cecília de Umbuzeiro, Santa Cruz, Santa Helena, Santa Inês, Santa Rita,  Santa 
Terezinha, Santana de Mangueira, Santana dos Garrotes, Santarém, Santo André, São Bentinho, 
São Domingos do Cariri, São João do Rio do Peixe, São João do Tigre, São José da Lagoa Tapada, 
São José de Caiana, São José de Espinharas, São José de Piranhas, São José do Bonfim, São 
José do Sabugi, São José dos Cordeiros, São Miguel de Taipu, São Sebastião do Umbuzeiro, São 
Vicente do Seridó, Sapé, Serra Grande, Serraria, Sobrado, Sossego, Tenório, Triunfo, Umbuzeiro, 
Várzea, Vieirópolis, Vista Serrana e Zabelê), sejam matrizes, filiais ou sucursais, pertencentes à 
categoria econômica do Comércio Varejista  de Combustíveis.... (Postos Revendedores). NOTI-
FICADAS DE QUE DEVERÃO RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL de acordo 
com os valores estipulados na tabela abaixo, aprovada pela Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo e aplicável em todo território nacional a partir de 1º de janeiro de 2016: 

Para os empregadores e agentes do comércio organizados em firmas ou empresas e para as 
entidades ou instituições com capital arbitrado (item III alterado pela Lei nº 7.047 de 01 de dezembro 
de 1982 e §§ 3º, 4º e 5º do  art. 580 da CLT). 

LINHA  CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em R$)  ALÍQUOTA %  PARCELA A 
   ADICIONAR (R$) 
01 de 0,01 a 24.107,25 Contr. Mínima 192,86
02 de 24.107,26 a 48.214,50 0,8%  -
03 de 48.214,51 a 482.145,00 0,2% 289,29
04 de 482.145,01 a 48.214.500,00 0,1% 771,43
05 de 48.214.500,01 a 257.144.000,00 0,02% 39.343,03
06 de 257.144.000,01 em diante Contr. Máxima 90.771,83

 Notas:
. As firmas ou empresas e as entidades ou instituições cujo capital social seja igual ou inferior a R$ 

24.107,25, estão obrigadas ao recolhimento da Contribuição Sindical mínima de R$ 192,86, de acordo 
com o disposto no § 3º do art. 580 da CLT (alterado pela Lei nº 7.047 de 01 de dezembro de 1982);

2. As firmas ou empresas com capital social superior a R$ 257.144.000,00, recolherão a Contri-
buição Sindical máxima de R$ 90.771,83, na forma do disposto no § 3º do art. 580 da CLT (alterado 
pela Lei nº 7.047 de 01 de dezembro de 1982);

3. Base de cálculo conforme art. 21 da Lei nº 8.178, de 01 de março de 1991 e atualizada de 
acordo com o art. 2º da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, observada a Resolução CNC/
SICOMÉRCIO Nº 030/2015;

4. Data de recolhimento:
- Empregadores: 31.JAN.2016;
- Para os que venham a estabelecer-se após os meses acima, a Contribuição Sindical será 

recolhida na ocasião em que requeiram às repartições o registro ou a licença para o exercício da 
respectiva atividade;

5. O recolhimento efetuado fora do prazo será acrescido das cominações previstas no art. 600 
da CLT.

A guia para recolhimento será encaminhada às empresas via Correios e também poderá ser 
obtida junto a este sindicato, ou ainda, emitida no site:

http://www.fecombustiveis.org.br/revendedor/contribuicao-sindical/
 João Pessoa, 14 de janeiro de 2016

Omar Aristides Hamad Filho
Diretor Presidente

 
Av. Minas Gerais, 104 - B. dos Estados  –   João Pessoa/PB – CEP: 58.030-090
Fone/Fax: (83) 3221-0762 # CNPJ 08.987.695/0001-59 # e-mail: contato@sindipetropb.com.

br site www.sindipetropb.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 002/2016

INSTRUMENTO: Termo de Contrato nº 00072/2015. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARI E INSTEC – INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA. OBJETO CONTRATUAL: CONSTRUÇÃO 
DE PORTAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Cláusula 
Décima Quarta do Termo Contratual e o art. 65, §1º, da Lei Federal 8.666/93, alterada. OBJETIVO: 
Supressão de valor no percentual de 0,01%, equivalente a R$ 837,27 (oitocentos e trinta e sete 
reais e vinte e sete centavos

Paulo Gomes Pereira
Prefeito/Contratante

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
O Pregoeiro deste município informa a quem interessar o Adiamento do horário da Abertura 

do Pregão Presencial n.º 0003/2016, Objetivo: Aquisição de Móveis e Equipamentos Médicos 
Hospitalares destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, das 10:00 horas para as 
14:00 horas no mesmo dia e local. 

Mataraca - PB, 15 de janeiro de 2016
João Cavalcante da Cruz Filho - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

AVISO DE ADIAMENTO
PROCESSO Nº 306/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPA-

MENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA 
DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB.

A Pregoeira do município de Santa Rita/PB, Srª. Tatiane César Silva, nomeada pela Portaria 
nº 815/2016 do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento dos 
interessados que a abertura do presente certame ficará adiada para 28/01/2016, às 10h, em ra-
zão de retificações nas especificações do objeto no Instrumento Convocatório. Consultas com a 
Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 12h00min, na sede da 
CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 15 de Janeiro de 2016. 
Tatiane César Silva 

Pregoeira Oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através da Presidente da Comissão de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados que na modalidade Concorrência nº 001/2015 
não houve interposição de recurso, desta forma a Comissão de Licitação deliberou por sugerir a  
adjudicação do objeto da licitação à empresa vencedora do certame COMPECC  - ENGª COMÉRCIO 
E CONSTRUÇÕES LTDA, com o valor de R$ 150.922,54 (cento e cinquenta mil, novecentos e vinte 
e dois reais e cinquenta e quatro centavos), ficando tal ato adjudicatório condicionado a posterior 
homologação pela autoridade competente.

João Pessoa, 14 de janeiro de 2016
Arleide Maria da Silva Barbosa

Presidente CPL/TJPB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Janeiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de sistema de 
som volante tipo: Trio Elétrico, destinados as Secretarias deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 15 de Janeiro de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do Pregoeiro, torna público para conheci-

mento dos interessados, que foi declarado vencedora e adjudicada na citada licitação, cujo objeto 
é a Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 
elevadores, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e peças, pertencentes 
ao Poder Judiciário do Estado da Paraíba, a empresa THYSSENKRUP ELEVADORES no valor de 
R$ 2.000,00 (Dois mil reais) mensais para o lote I, e no valor de R$ 9.000,00(nove mil reais) mensais 
para o lote II. Ficando FRACASSADO o lote 03 por não acudirem interessados.

João Pessoa, 15 de janeiro de 2016.
NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS

Pregoeiro TJ-PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 066/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios diversos, carnes e derivados, pães, lanches e polpas; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: BJ Comércio de Alimentos Ltda. - R$ 787.964,70; Distribuidora 
BrazmacLtda - R$ 1.045.844,00; Industria de Polpa de Frutas Ideal Ltda. - R$ 223.870,00; Jean Alisson 
da Silva Correia - ME - R$ 199.920,00; José Lucena da Silva - R$ 1.093.093,00; Pandel Panificadora 
Ltda. - R$ 694.854,00; Raimundo Adelmar Fonseca Pires - R$ 3.201.628,70; Santa Clara Comércio 
Varejista Ltda - R$ 251.226,00.Ficam os licitantes convocados no prazo de até 05 dias para assinatura 
do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º 
da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 15 de Janeiro de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 067/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios diversos, carnes e derivados, pães, lanches e polpas; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: BJ Comércio de Alimentos Ltda - R$ 49.253,98; Distribuidora 
BrazmacLtda - R$ 39.520,00; Industria de Polpa de Frutas Ideal Ltda - R$ 23.877,00; Jean Alisson da 
Silva Correia - R$ 15.552,00; José Lucena da Silva ME - R$ 25.242,00; Pandel Panificadora Ltda - R$ 
75.150,00; Santa Maria Comércio de Alimentos Ltda - R$ 114.233,82.Ficam os licitantes convocados no 
prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação 
de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 15 de Janeiro de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Constitucional do Município de São Miguel de Taipu, Estado da Paraíba, infra-assinado, 
HOMOLOGA E ADJUDICA o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 002/2015, referente a Construção 
de Reservatório de água e adutora para abastecimento de água em diversas localidades neste Mu-
nicípio, Classificação da Empresa: 1ª Lugar – Planforte Construção e Prestadora de Serviços Eireli, 
CNPJ: 15.610.424/0001-45, com o valor de R$520.038,46 (Quinhentos e vinte mil, trinta e oito reais e 
quarenta e seis centavos). São Miguel de Taipu - PB, 14 de Janeiro de 2016.

Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo
P r e f e i t o

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00027/2015.
OBJETO: Execução dos serviços de atualização do cadastro imobiliário municipal - revisão do 

existente e busca de novas unidades.
ABERTURA: 23/12/2015 as 14:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 04/01/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de combustíveis, 
mediante requisição diária e/ou periódica, destinados ao abastecimento dos veículos locados e aos 
veículos pertencentes a frota deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h:00min e das 14h00min Até 17h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Email: p.m.fagundes.comercial@gmail.com

Fagundes - PB, 13 de Janeiro de 2016
LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Janeiro de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de medicamentos 
padronizados diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

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

Itatuba - PB, 13 de Janeiro de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 012/2015, feito pela 
Comissão Permanente de Licitação em 07 de Janeiro de 2016 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93, fica decidido a:

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGÃO PRESEN-

CIAL nº 012/2015; PROCESSO: 2015.12.026, ADJUDICAMOS o Presente Pregão Presencial para a 
Empresa: LUZIA MARQUES DA SILVA-ME - CNPJ: 06.052.003/0002-36 com o valor total R$ 769.010,00 
(setecentos e sessenta e nove mil e dez reais ).

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

PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: LUZIA MARQUES DA SILVA-ME - CNPJ: 06.052.003/0002-

36 com o valor total R$ 769.010,00 (setecentos e sessenta e nove mil e dez reais ), pelas razões 
expostas no referido Laudo. 

Pilõezinhos - PB,  11 de Janeiro  de 2016.
Rosinaldo Lucena Mendes

Prefeito Constitucional

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Santa Rita

CONCORRENCIA N. º 001/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 245/2015

TERMO DE ADIAMENTO – ADIADO PARA DIA: 19/02/2016 as 09:00 hs.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de limpeza e coleta 

de resíduos sólidos do Município de Santa Rita.
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 

que diante do pedido de esclarecimento feito pela TECNAL TECNOLOGIA AMBIENTAL EM ATERROS 
SANITÁRIO LTDA e impugnação dos termos do Edital feito pela empresa ECOBOM CONSULTORIA 
E SERVIÇOS EIRELI-LTDA. O Senhor Presidente resolve CONHECER e DAR PROVIMENTO EM 
PARTE. Com este ato, será alterado o Edital e  adiado o certame para o dia: 19/02/2016 as 09:00 hs. 
A sessão pública será realizada no Auditório da CPL. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. FONTE DE RECURSOS:  ORDINÁRIO, previsto no Orçamento de 2016. 
O Edital ficará à disposição dos interessados a partir do dia 19/01/2016, no prazo prescrito na legislação 
pertinente, na Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Getúlio Vargas, 40 – 1º andar, 
Centro, Santa Rita - PB, no horário de 08:00 às 12:00 h. Informações pelo Fone: (083) 3033.3007.

Santa Rita, 15 de Janeiro de 2016
José Robson Fausto

Presidente CPL
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CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Raimundo Nonato Saraiva Tavares
CPF: 312.142.664-87
Título/Valor – DMI – R$ 243,65
Protestante: Heliziane Roberta Nogueira Dantas
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 105627
Responsável: Isaias Cunha da Silva
CPF: 082.215.624-59
Título/Valor – DMI – R$ 81,50
Protestante: Gonçalves e Ataide LTDA
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 105620
Responsável: Farmacia Bem Estar Eireli
CNPJ: 15.226.994/0001-36
Título/Valor – DMI – R$ 168,22
Protestante: HOS Sistemas de Informatica 
LTDA
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 105583
Responsável: ATE XVII Transmissora de 
Energia S/A

CNPJ: 17.330.292/0002-04
Título/Valor – DMI - R$ 305.579,11
Protestante: Furukawa Industrial SA Produto
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 105575 
Responsável: ATE XVII Transmissora de 
Energia S/A
CNPJ: 17.330.292/0002-04
Título/Valor – DMI - R$ 297.949,30
Protestante: Furukawa Industrial SA Produto
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 105572
Responsável: Nathalie dos Santos Barros
CPF: 096.565.804-00
Título/Valor – DMI – R$ 162,00
Protestante: Vexillum Cursos e Linguas LTDA
Apresentante: Banco Santader
Protocolo: 105585
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, 
de 10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a virem pagar ou darem razões 
que tem, neste Cartório de Protesto, à Rua 
acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 15 de janeiro de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 414/2015
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 (83) 3218-4588, no dia 29/01/2016 às 09h para:

Registro de Preços para Aquisição de Pão e Bolo – destinada ao Hospital Regional Deputado 
Janduhy Carneiro – HRDJC/PATOS, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br. REG. CGE 
Nº 16-00021-6.

João Pessoa, 15 de janeiro de 2016.
Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/15
Registro CGE Nº 15-01437-5

COMUNICADO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 02/15, que no decorrer do prazo recursal, 
impetrou tempestivamente, recurso contra a decisão da  Comissão, a Empresa inabilitada CM 
SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, através do processo nº 05439/15, e conforme o Parecer 
Jurídico nº 007/2016, o email enviado pela empresa SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUA-
LIDADE LTDA interpondo recurso administrativo junto à CPL não foi considerado. Desta forma, em 
atendimento aos parag. 3º e 5º do artigo 109 da Lei de Licitações e Contratos, os autos do processo 
ficarão com vistas franqueadas aos interessados na sala desta comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação ao recurso a partir da data 
desta publicação.

João Pessoa, 14 de janeiro de 2016.
Eng.ª Maria das Graças Soares de O. Bandeira

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 

Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, inciso VI, da 
lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, RATIFICO a Inexigibilidade de licitação, 
que objetiva: OBJETO: Locação de SOFTWARE e incorporação de novas funcionalidades, para 
GERENCIAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - AIT, junta Administrativa de Re-
cursos de Infração JARI, software para Equipamentos móveis, Controle de filas, vistoria de veículos 
e tecnologias de TI.; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº IN00015/2015, 
a qual sugere a contratação de:  LRL TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 04.723.858/0001-35, Valor: R$ 
180.000,00, Publique-se e cumpra-se, FELIX ARAUJO NETO -Diretor Superintendente. Campina 
Grande - PB, 04 de Janeiro de 2016.

   
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 

Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, inciso VI, da 
lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, HOMOLOGO devendo ser ADJUDICADO 
o objeto da licitação, modalidade Inexigível nº IN00015/2015: OBJETO: Locação de SOFTWARE 
e incorporação de novas funcionalidades, para GERENCIAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO 
DE TRÂNSITO - AIT, junta Administrativa de Recursos de Infração JARI, software para Equipamen-
tos móveis, Controle de filas, vistoria de veículos e tecnologias de TI.; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a: LRL TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 04.723.858/0001-35, 
Valor: R$ 180.000,00, Publique-se e cumpra-se, FELIX ARAUJO NETO -Diretor Superintendente.   
Campina Grande - PB, 04 de Janeiro de 2016.

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00015/2015.
OBJETO: Locação de SOFTWARE e incorporação de novas funcionalidades,para GEREN-

CIAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - AIT,. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, 
inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Gerência Administrativa e 
Financeira.RATIFICAÇÃO: Diretor Superintendente, em 04/01/2016.

 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de SOFTWARE e incorporação de novas funcionalidades, para GERENCIA-
MENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - AIT, FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00015/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: Recursos 
Próprios da STTP: 05.010 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - 
04.122.2001.2154 - AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA STTP - 3390.39.99.060 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PAR-
TES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande 
e: CT Nº 00001/2016 - 04.01.16 - LRL TECNOLOGIA LTDA - R$ 180.000,00

 
 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA 
GRANDE,Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 
na Rua   Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 horas do dia 01 de 
fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço  Por  Lote, visando 
formar  Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Contratação de empresa 
para “Fornecimento de equipamentos de sinalização semafórica”. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 33411278. 
Site: http://sttpcg.com.br/ JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial. Campina Grande 
- PB, 14 de  Janeiro de 2016

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor 
preço, EXCLUSIVO para ME e EPP em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de 
GURINHEM, no dia 28 de Janeiro de 2016 as 10h00min. Objetivo: Eventual aquisição de cargas 
de gás liquefeito de petróleo (GLP) para botijões de 13 kg para atender as necessidades das se-
cretarias deste município. Maiores informações e aquisição do edital completo na Rua Gov. Flávio 
Ribeiro, s/n – Centro – GURINHÉM-PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas 
ou pelo fone: (083) 3285-1529.

Gurinhém, 14 de Janeiro de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP: 012/2015.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de PILÕEZINHOS e para quem interessar que após abertura e 
análise dos envelopes de proposta e habilitação de preços, em reunião ocorrida em  07 de Janeiro 
de 2015 as 14:30hs, 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 LUZIA MARQUES DA SILVA-ME - CNPJ: 06.052.003/0002-36 com 
o valor total R$ 769.010,00 (setecentos e sessenta e nove mil e dez reais ).

Pilõezinhos-PB, 08 de Janeiro de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00108/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00108/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Frutas e Hortaliças, destinadas ao atendimento da Merenda Escolar e aos diversos setores da 
Adm; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SEVERINO MANOEL 
DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO - R$ 632.330,00.

Guarabira - PB, 15 de Janeiro de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00109/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00109/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Polpas de Frutas sabores diversos para melhor atendimento da Merenda Escolar e outros; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SEVERINO MANOEL DA 
SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO - R$ 185.000,00.

Guarabira - PB, 15 de Janeiro de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2015, que objetiva: Execução dos serviços 
de atualização do cadastro imobiliário municipal - revisão do existente e busca de novas unidades; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Conde - PB, 04 de Janeiro de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2016
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2015

PROCESSO ADM. Nº 2015.12.026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

EMPRESA LUZIA MARQUES DA SILVA-ME - CNPJ: 06.052.003/0002-36

1. VALOR TOTAL REGISTRADO:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL QUANT. UNID. MARCA PREÇO UNT PREÇO TOTAL 

1 GASOLINA COMUM 100.000 Lts SETTA
                         

3,66            366.000,00 

2 ETANOL 10.000 Lts SETTA
                         

3,10 
              

31.000,00 

3 DIESEL 50.000 Lts SETTA
                         

3,10            155.000,00 

4 DIESEL S 10 60.000 Lts SETTA
                         

3,20            192.000,00 

5 ADITIVO-ARLA-32 BALDE 20L
10 UNID

FLUA
                      

90,00 
                     

900,00 

6 ÓLEO DE MOTOR DIESEL 15W-40 BALDE 20L 35 UNID
URSA

                   
248,00 

                 
8.680,00 

7 ÓLEO DE MOTOR DIESEL  BALDE 1LT 50 UNID
URSA

                      
16,00 

                     
800,00 

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

60 UNID

HAVOLINE
                      

17,00 
                 

1.020,00 

9 ÓLEO DE FREIO DOT3 E DOT4BALDE 1LT
50 UNID

VARGA
                      

19,00
                     

950,00 

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

10 UNID

LUBRAX
                   

280,00 
                 

2.800,00 

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

MOBIL
                      

18,00 
                     

360,00 

12 FILTRO DE ÓLEO GASOLINA/ETANOL
100 UNID

TECFIL
                      

20,00 
                 

2.000,00 

13 FILTRO DE ÓLEO DIESEL
50 UNID

TECFIL
                   

150,00 
                 

7.500,00 

TOTAL GERAL     769.010,00 

2. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no Diário Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada a firmar as contratações.

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que autorizados pela Prefeitura Municipal de Pilõezinhos.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura Municipal de Pilõezinhos , por intermédio do Senhor Prefeito, 
mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de Preços.

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

Pregoeiro

RUA MANOEL ALVINO MOURA Nº 56 – CENTRO – CNPJ: 08.788.903/0001-90  PILÕEZINHOS/PB –
CEP: 58.210-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00106/2015

Aos 14 dias do mês de Janeiro de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Guarabira, Estado da Paraíba, localizada na Rua Solon de Lucena - Cen-
tro - Guarabira - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 20/2007, de 02 de Julho de 2007, Decreto Municipal nº 66/2014, de 29 de Dezembro 
de 2014, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação 
da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00106/2015 que objetiva o registro de preços 
para: Aquisições parceladas de água mineral, destinados a manutenção do Gabinete do Prefeito 
e de todas as Secretarias da Administração Municipal para o exercício de 2016; resolve registrar 
o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA - CNPJ nº 08.785.479/0001-20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00106/2015

Aos 14 dias do mês de Janeiro de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Guarabira, Estado da Paraíba, localizada na Rua Solon de 
Lucena - Centro - Guarabira - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº 20/2007, de 02 de Julho de 2007, Decreto Municipal nº 
66/2014, de 29 de Dezembro de 2014, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais 
aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 
Presencial nº 00106/2015 que objetiva o registro de preços para: Aquisições parceladas 
de água mineral, destinados a manutenção do Gabinete do Prefeito e de todas as 
Secretarias da Administração Municipal para o exercício de 2016; resolve registrar o 
preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA - CNPJ nº 08.785.479/0001-20.

VENCEDOR: MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES
CNPJ: 11.011.545/0001-10
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID.QUANT.P.UNIT. P.TOTAL

1 VASILHAME, água, garrafão, 
material plástico, capacidade 20 
litros, aplicação água mineral, 
características adicionais vazio, 
transparente, retornável, 
nbr14222/14328.

PLASVALE Und 250 13,00 3.250,00

2 ÁGUA MINERAL, sem gás, 
acondicionada em copo 
transparente de 200ml, com lacre 
inviolável, prazo de validade 
mínimo de 12 meses, com registro 
no órgão competente do 
Ministério da Saúde, não 
retornável

VILA Und 12000 0,9010.800,00

3 ÁGUA MINERAL, sem gás, de 
fonte natural, potável, não gasosa, 
acondicionada em garrafão 
plástico, com prazo de validade 
não inferior a 03 meses, com 
registro no órgão competente do 
Ministério da Saúde, com 
capacidade de 20 litros, 
retornável, só o liquido.

ITACOATIARA Und 4000 6,1024.400,00

4 ÁGUA MINERAL, sem gás, 
acondicionada em garrafa 
transparente de 500 ml, com lacre 
inviolável, prazo de validade 
mínimo de 12 meses, com registro 
no órgão competente do 
Ministério da Saúde, não 
retornável.

VILA Und 7000 1,5010.500,00

TOTAL 48.950,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados 
da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Guarabira firmar 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, 
facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a 
recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e 
condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão 
Presencial nº 00106/2015, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A 
presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Guarabira, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional 
definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00106/2015, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a 
anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Guarabira firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00106/2015, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Guarabira, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00106/2015, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00106/2015 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES.
Itens: 1 - 2 - 3 - 4.
Valor: R$ 48.950,00.
 
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Guarabira.
Guarabira - PB, 14 de Janeiro de 2016

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de água mineral, destinados a manutenção do Gabinete do 
Prefeito e de todas as Secret. da Administ. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00106/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento 2016 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira 
e: CT Nº 00016/2016 - 14.01.16 - MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES - R$ 48.950,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00107/2015

Aos 14 dias do mês de Janeiro de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Guarabira, Estado da Paraíba, localizada na Rua Solon de 
Lucena - Centro - Guarabira - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº 20/2007, de 02 de Julho de 2007, Decreto Municipal nº 
66/2014, de 29 de Dezembro de 2014, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais 
aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 
Presencial nº 00107/2015 que objetiva o registro de preços para: Aquisições parceladas 
de Materiais diversos para Limpeza e Manutenção das Piscinas localizada no CIEC -
Centro Integrado de Educação e Esporte e Cultura e do Centro de Reabilitação 
Neurofuncional Maria Moura para o exercício de 2016; resolve registrar o preço nos 
seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA - CNPJ nº 08.785.479/0001-20.

VENCEDOR: MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES
CNPJ: 11.011.545/0001-10
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID.QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 Barrilha leve, embalagem de 1 kg GENCO Kg 100 6,75 675,00
2 Dicloro 3 em 1, sódio de cloro 

triazina triona, 68%, com 10 litros
NEOCLOR Balde 180 182,0032.760,00

3 Clarificante, solução de cloro 
hidróxido de alumínio

NEOCLOR Litros 280 14,25 3.990,00

4 Algicida, sulfato de cobre, 
quaternário, polimérico, policloreto 
de aquil hidróx, alquil, amônia

NEOCLOR kg 300 25,50 7.650,00

5 Limpa Bordas, ativo, não iônico, 
espessante, alcalinizante 
conservante etanol

GENCO Litros 150 14,00 2.100,00

6 Sulfato de alumínio, saco de 25 kg GENCO Saco 70 135,00 9.450,00
TOTAL 56.625,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados 
da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Guarabira firmar 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, 
facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a 
recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e 
condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão 
Presencial nº 00107/2015, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A 
presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Guarabira, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional 
definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00107/2015, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a 
anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00107/2015 e seus anexos, e as 
seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES.
Itens: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
Valor: R$ 56.625,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da 
Comarca de Guarabira.

Guarabira - PB, 14 de Janeiro de 2016

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00107/2015

Aos 14 dias do mês de Janeiro de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Guarabira, Estado da Paraíba, localizada na Rua Solon de Lucena - Cen-
tro - Guarabira - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 20/2007, de 02 de Julho de 2007, Decreto Municipal nº 66/2014, de 29 de Dezembro 
de 2014, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da 
proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00107/2015 que objetiva o registro de preços para: 
Aquisições parceladas de Materiais diversos para Limpeza e Manutenção das Piscinas localizada 
no CIEC - Centro Integrado de Educação e Esporte e Cultura e do Centro de Reabilitação Neuro-
funcional Maria Moura para o exercício de 2016; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA - CNPJ nº 08.785.479/0001-20.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Guarabira firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00107/2015, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Guarabira, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00107/2015, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00107/2015 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES.
Itens: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
Valor: R$ 56.625,00.
 
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Guarabira.
Guarabira - PB, 14 de Janeiro de 2016

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais diversos para Limpeza e Manutenção das Piscinas 
para diversos setores da Adm. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00107/2015. DOTA-
ÇÃO: Dotação consignada no orçamento 2016 RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS 
/ OUTROS Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT 
Nº 00017/2016 - 14.01.16 - MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES - R$ 56.625,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2015
O TJ-PB, através do Pregoeiro, torna público, que foi declarada vencedora e adjudicada a citada 

licitação, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para fornecimento de bebedouros 
elétricos, através do sistema de registro de preços, destinados a suprir as Unidades do Poder 
Judiciário, conforme quantitativos e especificações constantes do ANEXO I do Edital. a empresa: 
NOVA COMERCIAL LTDA ME, no valor total de R$ 96.949,60(noventa e seis mil novecentos e 
quarenta e nove reais e sessenta centavos).

João Pessoa, 15 de janeiro 2016.
NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS

Pregoeiro TJ-PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

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

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 08:00 
horas do dia 29 de Janeiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição Gradual de Material Médico-hospitalar para atender a demanda da Rede Municipal 
de saúde de Bom Sucesso/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3448-1007.
Email: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br

Bom Sucesso - PB, 15 de Janeiro de 2016.
GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

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

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 09:45 horas 
do dia 29 de Janeiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Aquisição Gradual de Medicamentos de uso Hospitalar para suprir a Rede Municipal de Saúde de 
Bom Sucesso/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3448-1007.
Email: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br

Bom Sucesso - PB, 15 de Janeiro de 2016.
GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

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

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 13:30 horas 
do dia 29 de Janeiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3448-1007.
Email: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br

Bom Sucesso - PB, 15 de Janeiro de 2016.
GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

12 de Janeiro de 2016
PROCESSO Nº 047/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2015
INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de material didático e de expediente destinados ao 

consumo de diversas secretarias deste município no ano civil 2016.
PARTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, Estado da Paraíba
                 ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS-ME, com CNPJ 13.094.898/0001-56.
                 R$ 788.391,75(Setecentos e Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e 

Setenta e Cinco Centavos).
OBJETO: Contrato para aquisição de material didático e de expediente destinados ao consumo 

de diversas secretarias deste município no ano civil 2016, subordinados a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 788.391,75(Sete-
centos e Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos), correndo 
a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.30 -  MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2016
SIGNATÁRIOS

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO                           
Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas - PB

ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS-ME                   
Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

12 de Janeiro de 2016
PROCESSO Nº 048/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2015
INSTRUMENTO: Contrato para Aquisição parcelada dos Produtos Alimentícios e Material de 

Higiene e Limpeza, destinados aos Programas do PNAE, PNAEC, PETI, PROJOVEM, BRASIL 
ALFABETIZADO para consumo de diversas Secretarias deste município para o ano civil de 2016.

PARTES:  Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, Estado da Paraíba
                 MELO SUPERMERCADO LTDA-EPP, com CNPJ 03.789.726/0001-43.
                 R$ 795.833,00(Setecentos e Noventa e Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais).
e Limpeza, destinados aos Programas do PNAE, PNAEC, PETI, PROJOVEM, BRASIL AL-

FABETIZADO para consumo de diversas Secretarias deste município para o ano civil de 2016, 
subordinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 795.833,00(Se-
tecentos e Noventa e Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais), correndo a despesa à seguinte 
Função Programática 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2016
SIGNATÁRIOS

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO                            
Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB

MELO SUPERMERCADO LTDA-EPP                           
Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

12 de Janeiro de 2016
PROCESSO Nº 049/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2015
INSTRUMENTO: Contrato para Aquisição de Combustíveis, Óleos Lubrificantes, Óleos de 

Freio e Filtros, destinados ao consumo e funcionamento dos veículos e máquinas pesadas deste 
município para o  ano civil de 2016.

PARTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, Estado da Paraíba
                 MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA, com CNPJ 02.737.867/0001-50
                 R$ 1.125.679,25(Um Milhão, Cento e Vinte e Cinco Mil, Seiscentos e Setenta e Nove 

Reais e Vinte e Cinco Centavos)
OBJETO: Contrato para Aquisição de Combustíveis, Óleos Lubrificantes, Óleos de Freio e Filtros, 

destinados ao consumo e funcionamento dos veículos e máquinas pesadas deste município para 
o ano civil de 2016, subordinados a Secretaria Municipal de Administração.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 1.125.679,25(Um 
Milhão, Cento e Vinte e Cinco Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos), 
correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.30 -  MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2016
SIGNATÁRIOS

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO                             
Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, PB

MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA.     
Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

12 de Janeiro de 2016
PROCESSO Nº 050/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/2015
INSTRUMENTO: Contrato para Aquisição de Pneus, Protetores de Pneus e Câmaras de Ar, 

destinados a manutenção, funcionamento e consumo dos veículos e máquinas pesadas deste 
município para o ano civil de 2016.

PARTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, Estado da Paraíba
MCR PNEUS LTDA-EPP, com CNPJ 07.206.138/0001-90
R$ 353.544,00(Trezentos e Cinquenta e Três Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais)
OBJETO: Contrato para Aquisição de Pneus, Protetores de Pneus e Câmaras de Ar, destinados 

a manutenção, funcionamento e consumo dos veículos e máquinas pesadas deste município para 
o ano civil de 2016, subordinados a Secretaria Municipal de Administração.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 353.544,00(Tre-
zentos e Cinquenta e Três Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais), correndo a despesa à 
seguinte Função Programática 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2016
SIGNATÁRIOS

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO                           
Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB

MCR PNEUS LTDA-EPP                                               
Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

12 de Janeiro de 2016
PROCESSO Nº 052/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2015
INSTRUMENTO: Contrato para a aquisição de materiais gráficos, destinados ao consumo de 

diversas secretarias deste município no ano civil de 2016.
PARTES: Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, Estado da Paraíba
CENTER GRAFICA LTDA –ME, com CNPJ 07.523.694/0001-90.
R$ 216.283,80(Duzentos e Dezesseis Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta Centavos)
OBJETO: Contrato para a aquisição de materiais gráficos, destinados ao consumo de diversas se-

cretarias deste município no ano civil de 2016, subordinados a Secretaria Municipal de Administração.
RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 216.283,80(Du-

zentos e Dezesseis Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta Centavos), correndo a despesa 
à seguinte Função Programática 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2016
SIGNATÁRIOS

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO                         
Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB

CENTER GRAFICA LTDA -ME.                                  
Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

12 de Janeiro de 2016
PROCESSO Nº 053/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2015
INSTRUMENTO: Contrato para Locação de Tratores de Pneus, acoplados com grades arado-

ras, destinados ao corte de terras no ano civil de 2016 dos agricultores carentes deste município 
PARTES:   Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, Estado da Paraíba
BELIRARDO FERRREIRA SILVA – ME, com CNPJ 22.4546.063/0001-90.
R$ 137.000,00(Cento e Trinta e Sete Mil Reais)
OBJETO: Contrato para Locação de Tratores  de Pneus, acoplados com grades aradoras, 

destinados ao corte de terras no ano civil de 2016 dos agricultores carentes deste município, 
subordinados a Secretaria Municipal da Agricultura.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 137.000,00(Cento 
e Trinta e Sete Mil Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.30 - MA-
TERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2016
SIGNATÁRIOS

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO                            
Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB

BELIRARDO FERRREIRA SILVA - ME                        
Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

12 de Janeiro de 2016
PROCESSO Nº 054/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2015
INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de pães, bolos, salgados, biscoitos, carnes bovina, 

fígado bovino, frutas e verduras, destinados ao consumo de diversas secretarias deste município 
no ano civil de 2016.

PARTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, Estado da Paraíba
                ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME, com CNPJ 10.889.055/0001-58
                R$ 119.240,00(Cento e Dezenove Mil, Duzentos e Quarenta Reais)
                MECIENE FERREIRA ASSIS MIRANDA –ME, com CNPJ 15.271.409/0001-10
                R$ 103.680,00(Cento e Três Mil, Seiscentos e Oitenta Reais)
OBJETO: Contrato para aquisição de pães, bolos, salgados, biscoitos, carnes bovina, fígado 

bovino, frutas e verduras, destinados ao consumo de diversas secretarias deste município no ano 
civil de 2016.

, subordinados a Secretaria Municipal de Administração.
RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 222.920,00(Du-

zentos e Vinte e Dois Mil, Novecentos e Vinte Reais), correndo a despesa à seguinte Função 
Programática 3.3.90.30 -  MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2016
SIGNATÁRIOS:

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO                           
Prefeitura Municipal de São José de Piranhas -PB

ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME                     
Pela Contratada

MECIENE FERREIRA ASSIS MIRANDA -ME.             
Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 047/2015, referente a 
Licitação (tipo menor preço item a item), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 037/2015 
de 21 de Dezembro de 2015, com abertura para 07 de Janeiro de 2016, às 08:00 horas, na sala 
de reunião da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, mais precisamente à Rua Inácio 
Lira, 363, Centro - São José de Piranhas, Estado da Paraíba,  e considerando que foram obser-
vados todas as fases e os prazos recursais e de acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial 
e sua Equipe de Apoio (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais 
dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento 
licitatório, em consequência, fica convocada  Empresa  Eliane do Nascimento Campos-ME, inscrita 
no CNPJ n.º 13.094.898/0001-56, e Inscrição Estadual nº. 16.179.145-0, estabelecida à Rua Padre 
Jose Tomaz, 214 - Centro, Cajazeiras, Estado da Paraíba, CEP 58.900.000, cujo valor da proposta 
é de R$ 788.391,75 (Setecentos e Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Setenta 
e Cinco Centavos), para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos 
termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

São José de Piranhas -PB, 12 de Janeiro de 2016.
Domingos Leite da Silva Neto

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 048/2015, referente a Lici-
tação (tipo menor preço item a item), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 038/2015 de 21 
de Dezembro de 2015, com abertura para 07 de Janeiro de 2016, às 09:00 horas, na sala de reunião 
da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, mais precisamente à Rua Inácio Lira, 363, 
Centro - São José de Piranhas, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todas 
as fases e  os prazos recursais e de acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial e sua Equipe 
de Apoio (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), 
nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento licitatório, em 
consequência, fica convocada a Empresa: MELO SUPERMERCADO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ 
n.º 03.789.726/0001-43, e Inscrição Estadual nº. 16.129.710-2, estabelecida à Avenida Presidente 
Joao Pessoa, 178 - Centro, Cajazeiras, Estado da Paraíba, CEP 58.900.000, cujo valor da proposta 
é de R$ 795.833,00 (Setecentos e Noventa e Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais), para 
tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput 
do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

São José de Piranhas - PB, 12 de Janeiro de 2016.
Domingos Leite da Silva Neto

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 049/2015, referente a 
Licitação (tipo menor preço item a item), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 039/2015 
de 21 de Dezembro de 2015, com abertura para 07 de Janeiro de 2016, às 10:00 horas, na sala de 
reunião da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, mais precisamente à Rua Inácio Lira, 
363, Centro - São José de Piranhas, Estado da Paraíba, e considerando que foram observados todas 
as fases e os prazos recursais e de acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial e sua Equipe 
de Apoio (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), 
nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento licitatório, em 
consequência, fica convocada a Empresa Maria de Fatima Cartaxo Andrade & Cia Ltda., inscrita no 
CNPJ n.º 02.737.867/0001-50, e Inscrição Estadual nº. 16.108.038-3, estabelecida à Rodovia BR 230 
Km. 468, 02 - Remédios, Cajazeiras, Estado da Paraíba, CEP 58.900.000, cujo valor da proposta 
é de R$ 1.125.679,25 (Um Milhão, Cento e Vinte e Cinco Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais e 
Vinte e Cinco Centavos), para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, 
nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

São José de Piranhas - PB, 12 de Janeiro de 2016.
Domingos Leite da Silva Neto

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 050/2015, referente a 
Licitação (tipo menor preço item a item), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 040/2015 
de 21 de Dezembro de 2015, com abertura para 07 de Janeiro de 2016, às 11:30 horas, na sala 
de reunião da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, mais precisamente à Rua Inácio 
Lira, 363, Centro - São José de Piranhas, Estado da Paraíba,  e considerando que foram obser-
vados todas as fases e os prazos recursais e de acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial 
e sua Equipe de Apoio (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais 
dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento 
licitatório, em consequência, fica convocada a Empresa MCR PNEUS LTDA-EPP, inscrita no 
CNPJ n.º 07.206.138/0001-90, e Inscrição Estadual nº. 16.147.595-7, estabelecida à Rua Rotary, 
1437 - Jardim Oasis, Cajazeiras, Estado da Paraíba, CEP 58.900.000, cujo valor da proposta é de 
R$ 353.544,00(Trezentos e Cinquenta e Três Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais), para 
tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput 
do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

São José de Piranhas - PB, 12 de Janeiro de 2016.
Domingos Leite da Silva Neto

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 052/2015, referente a 
Licitação (tipo menor preço item a item), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 042/2015 
de 22 de Dezembro de 2015, com abertura para 08 de Janeiro de 2016, às 08:30 horas, na sala de 
reunião da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, mais precisamente à Rua Inácio Lira, 
363, Centro - São José de Piranhas, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados 
todas as fases e os prazos recursais e de acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial e sua 
Equipe de Apoio (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitan-
tes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento licitatório, 
em consequência, fica convocado a Empresa CENTER GRAFICA LTDA -ME, inscrita no CNPJ n.º 
07.523.694/0001-90, e Inscrição Estadual nº. 16.145.964-1, estabelecida à Rua Sargento Hermes 
Ferreira Ramos, 21 - Bela Vista, Campina Grande, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é de 
R$ 216.283,80(Duzentos e Dezesseis Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta Centavos),  
para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, 
Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

São José de Piranhas - PB, 12 de Janeiro de 2016.
Domingos Leite da Silva Neto

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 053/2015, referente a Lici-
tação (tipo menor preço item a item), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 043/2015 de 22 
de Dezembro de 2015, com abertura para 08 de Janeiro de 2016, às 10:00 horas, na sala de reunião 
da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, mais precisamente à Rua Inácio Lira, 363, 
Centro - São José de Piranhas, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todas 
as fases e os prazos recursais e de acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial e sua Equipe 
de Apoio (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), 
nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento licitatório, em 
consequência, fica convocada a Empresa BELIRARDO FERRREIRA SILVA - ME, inscrita no CNPJ 
n.º 22.456.063/0001-90, estabelecida à Rua Travessa Dom Quintino,100 - Centro, Umari, Estado 
do Ceará, cujo valor da proposta é de R$ 137.000,00(Cento e Trinta e Sete Mil Reais), para tomar 
conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do 
citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

São José de Piranhas - PB, 12 de Janeiro de 2016.
Domingos Leite da Silva Neto

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 054/2015, referente a 
Licitação (tipo menor preço Item a item), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 044/2015 
de 22 de Dezembro de 2015, com abertura para 08 de Janeiro de 2016, às 11:00 horas, na sala de 
reunião da Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas-PB, mais precisamente à Rua Inácio Lira, 
363, Centro - São José de Piranhas, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados 
todas as fases e os prazos recursais e de acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial e sua 
Equipe de Apoio (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitan-
tes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento licitatório, 
em consequência, ficam convocadas as  Empresas Antonio Ferreira dos Ramos-ME, inscrita no 
CNPJ n.º 10.889.055/0001-58, e Inscrição Estadual nº. 16.161.551-1, estabelecida à Rua Antonio 
Lacerda, 290 - Centro, São José de Piranhas, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 
119.240,00(Cento e Dezenove Mil, Duzentos e Quarenta Reais), e Meciene Ferreira Assis Miranda 
-ME., inscrita no CNPJ n.º 15.271.409/0001-10, e Inscrição Estadual nº 16.196.239-4, estabelecida 
à Avenida Centenária, 131 – Santo Antonio, São Jose de Piranhas, Estado da Paraíba , cujo valor 
da proposta é de R$ 103.680,00(Cento e Três Mil, Seiscentos e Oitenta Reais),  para tomarem 
conhecimento das notas dos empenhos ou assinaturas do contratos, nos termos do Art. 64, Caput 
do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

São José de Piranhas - PB, 12 de Janeiro de 2016.
Domingos Leite da Silva Neto

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00006/2016
A Pregoeira do Município de Água Branca/PB, torna público para conhecimento dos interes-

sados, que fica CANCELADO o procedimento licitatório Pregão Presencial N.º 00006/2016, que 
tem como objeto contratação de serviços para elaboração de Planos de trabalhos e assessoria e 
acompanhamento de projetos junto aos Ministérios e secretárias de Estado, em todos os pleitos e em 
órgão público para o Município de Água Branca/PB. O cancelamento se fez por motivos superiores 
e supervenientes a administração.

Água Branca - PB, 15 de janeiro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL nº. 004/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Aquisição de Materiais de Construção. 
Data de abertura: 28/01/2016 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 
de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 15 de Janeiro de 2016.
Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 005/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Aquisição de Materiais de Limpeza. 
Data de abertura: 28/01/2016 às 11h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 
de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 15 de Janeiro de 2016.
Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 006/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Aquisição de Água Mineral. Data 
de abertura: 28/01/2016 às 13h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos per-
tinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de 
Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 15 de Janeiro de 2016.
Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°  001/2016
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 09:30 horas (horário de Brasília) do dia 02 de fevereiro de 2016, para contratação de 
empresa especializada para registro de preços, consignado em ata, para eventual fornecimento 
de fármacos sintéticos, destinados a suprir as necessidades da administração. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e Lei Complementar 123/06. Outras informações no endereço 
acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 15 de Janeiro de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2015, que objetiva: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ORGANIZAÇÃO E EXECURÇÃO 
DE CONCURSOS PÚBLICOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONPASS CONCURSOS PÚBLICOS E 
ASSESSORIA EIRELI EPP - R$ 64.000,00.

São Vicente do Seridó - PB, 12 de Janeiro de 2016
MARIA GRACIETE DO NASCIMENTO DANTAS

Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ORGANIZAÇÃO E 

EXECURÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS.FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2015.DOTAÇÃO: 0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
- 04.123.1003.2014 - 3390-39 - RECURSOS PROPRIOS.VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2016PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Vicente do Seridó 
e:CT Nº 00001/2016 - 15.01.16 - CONPASS CONCURSOS PÚBLICOS E ASSESSORIA EIRELI 
EPP - R$ 64.000,00

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 08:00 horas do dia 29 de 
Janeiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATÇÃO 
DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DE-
RIVADOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.Telefone: (083) 3388-1041.Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 15 de Janeiro de 2016
THIAGO XAVIER DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

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

Avenida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 14:00 horas do dia 
29 de Janeiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CON-
TRATÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E 
HORTIFRUTIGRANJEIRO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3388-1041.Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 15 de Janeiro de 2016
THIAGO XAVIER DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

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

Avenida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 16:00 horas do 
dia 29 de Janeiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
CONTRATÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
E HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - PNAE - ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 
MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3388-1041.Email: pmsvslicitacao@gmail.com

São Vicente do Seridó - PB, 29 de Janeiro de 2016
THIAGO XAVIER DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016
Processo Administrativo Nº 277/2016
OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos e prestação de serviços de Trans-

porte Escola no município de Nova Olindar.
ABERTURA: 29/01/2016, às 10:30 horas.
REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 

Nova Olinda, na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 3459-1048, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas. Nova Olinda, 15 de janeiro de 2016.

PEDRO CABRAL CAZÉ
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
Processo Administrativo Nº 278/2016
OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição de Material de Escritório e Expediente para 

diversas Secretarias de Nova Olinda-PB.
ABERTURA: 29/01/2016, às 14:00 horas.
REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2016.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 

Nova Olinda, na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 3459-1048, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas. Nova Olinda, 15 de janeiro de 2016.

PEDRO CABRAL CAZÉ
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 08:30 horas do dia 29 de janeiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços para 
fornecimento de refeições que atendam às necessidades diárias de alimentação de servidores. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. 

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

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 09:30 horas do dia 29 de janeiro de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Aquisições Parceladas de Leite In 
Natura, que tem como objetivo atender as necessidades das Crianças Carentes de 0 a 02 anos de 
idade e ao Café da Manhã dos Garis deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no 
horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108.

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 10:30 horas do dia 29 de janeiro de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Veículos para prestar 
serviços junto as Secretarias Municipais deste Município, conforme especificados no anexo I do 
Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108.

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 13:30 horas do dia 29 de janeiro de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Gêneros 
Alimentícios, que tem como objetivo atender a Merenda Escolar, Creche Municipal e aos Programas 
Federais deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108.

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 15:30 horas do dia 29 de Janeiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 01 (um) Profissional na 
Área de Engenharia Civil, que tem como objetivo suprir as demandas de execuções, supervisão, 
fiscalização e/ou gerenciamento de obras civis, incluindo o controle dos sistemas de monitoramentos 
do OGU, bem como, o acompanhamento na elaboração de estudos técnicos e planejamento de 
obras. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108.

Pirpirituba - PB, 13 de janeiro de 2016.
EVERSON DAVID DA SILVA COSTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL – Sobre Sistema de Registro de Preço nº 005/2016

O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 28 
de janeiro de 2016 ás 09:00 horas da manha, na sala de reunião da CPL, Prefeitura Municipal de 
Serra Grande – PB, procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial – Sobre Sistema 
de Registro de Preço, Objeto: Contratação de terceiro para serviços de lavagem, higienização 
de veículos e serviços de borracharia, para atender a frota municipal de Serra Grande – PB. Os 
interessados poderão ler ou retirar copia do edital pelo e-mail andrejaf240@hotmail.com,tel.: (83) 
98880-9684, nos horários de expediente de segunda a sexta das 08:00 as 12:00 horas, todos os 
dias uteis no endereço supracitado.

PREGÃO PRESENCIAL – Sobre Sistema de Registro de Preço nº 006/2016
O Pregoeiro,torna publico para o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 29 de 

janeiro de 2016 ás 09:00 horas da manha, na sala de reunião da CPL, Prefeitura Municipal de Serra 
Grande – PB, procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial – Sobre Sistema de 
Registro de Preço, Objeto: Locação de veículos para atender as necessidades das secretarias do 
município de Serra Grande – PB. Os interessados poderão ler ou retirar copia do edital pelo e-mail 
andrejaf240@hotmail.com,tel.: (83) 98880-9684, nos horários de expediente de segunda a sexta 
das 08:00 as 12:00 horas, todos os dias uteis no endereço supracitado.

Serra Grande-PB, 15 de janeiro de 2016.
Jose Andreson Filho.

Pregoeiro

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2016, no dia 29(vinte e nove) de janeiro de 2016, ás 09h:00min(nove horas), horário local, que 
tem como objetivo a Locação de veículos novos, semi-novos e usados, destinados ao uso dos PSFs 
e diversas Secretarias Municipais deste município, conforme descritos e especificados no ANEXO 
I - Termo de Referência do Edital do certame. Tendo como fonte de pagamento recursos próprios 
do município, e  interessados poderão retirar e ou adqurir o Edital e Anexos na sede da Prefeitura 
Municipal (sala da Comissão Permanente de Licitações), localizada a rua Inácio Lira, 363, Centro, 
São José de Piranhas-PB,CEP 58.940.000, ou ainda pelos meios virtuais disponíveis.

São José de Piranhas- PB 15 de janeiro de 2016.
Jose Idomar de Sousa Bento

Pregoeiro  Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 15:30 
horas do dia 29 de Janeiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Seleção Empresa(s) para o Fornecimento de Material de Limpeza e Manutenção para suprir 
as diversas Secretarias Municipais de Bom Sucesso/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3448-1007.
Email: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br

Bom Sucesso - PB, 15 de Janeiro de 2016.
GEORGE MATIAS DE FREITAS 

Pregoeiro Oficial


	1 - Primeiro
	Pag 1
	Pag 2
	Pag 3
	Pag 4

	2 - Cultura
	Pag 5
	Pag 6
	Pag 7
	Pag 8

	3 - Diversidade
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

	4 - Paraiba
	Pag 13
	Pag 14
	Pag 15
	Pag 16

	5 - Politicas
	Pag 17
	Pag 18
	Pag 19
	Pag 20

	6 - Esportes
	Pag 21
	Pag 22
	Pag 23
	Pag 24

	7 - Publicidade

