
Alunos do Programa 
de Inclusão Social através 
da Música e das Artes vão 
participar de festival inter-
nacional em SC.  PÁGINA 5

Jovens do Prima
já estão em 
Santa Catarina 

Onze alunos do projeto foram 
selecionados para o festival
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l Piloto do avião de Eduardo Campos era inexperiente. Página 4

l TIM e Vivo são multadas por promoções irregulares. Página 11 

l Procon e alunos definem preço de carteira esta semana. Página 14 

l Polícia Civil apreende 20kg de maconha em Campina Grande. Página 15 

DÓLAR    R$ 4,052  (compra) R$ 4,054  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 4,030  (compra) R$ 4,280  (venda)
EURO   R$ 4,435  (compra) R$ 4,440  (venda)

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

A Casa da Cidadania e o Detran 
entraram na campanha 10   Medidas 
Contra a Corrupção. UFPB e UFCG 
também aderiram.  PÁGInA 17

Desde a abertura do evento, 
na última sexta-feira, o 23º salão 
de Artesanato rendeu R$ 280 mil 
em vendas.  PÁGInA 14

Órgãos estaduais
aderem à campanha
contra a corrupção

Salão de Artesanato 
registra movimentação
de R$ 95 mil por dia

FOTO: Secom-PB

FOTO: Marcos Russo

Na Paraíba, mais de 32 mil 
pessoas já assinaram a lista

Mais de 13 mil produtos estão 
sendo expostos no evento

Políticas Economia

União vai vender 4 imóveis na PB
REFORÇO DE CAIXA DO GOVERNO FEDERAL

Estado terá 
R$ 80 mi do 
Banco Mundial

Projeto Cooperar 
concluiu ontem úl-
tima missão prepa-
ratória do projeto 
PB Rural sustentável 
antes da assinatura 
do acordo.  PÁGInA 3

Começa o processo de
fortalecimento do porto

O Porto de Cabedelo ganhará novo balizamento para a realização de operações diurnas e noturnas. O projeto 
de sinalização, que será licitado ainda este ano, dará mais segurança ao atracamento dos navios.  PÁGInA 13

O Governo Federal divulgou um lote de 239 imóveis disponíveis para a venda em 21 estados e no DF. Na Paraíba, 
serão oferecidos quatro imóveis, três deles em João Pessoa. A outra unidade fica em Queimadas.  PÁGInA 13

Sisu 2016

Biometria

Agricultura

 PÁGInA 10

 PÁGInA 17

Apenado conquista
o 1o lugar em Letras

TRE-PB lidera número 
de cadastramentos

FOTO: Marcos Russo
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13h49

01h19

2.2m

2.1m

ALTA

ALTA

20h04

07h30

0.4m

0.6m

Dois pavimentos no prédio do antigo Banco Real, na Avenida General Osório, Centro de João Pessoa, estão entre os imóveis que serão negociados



Quando o poder público cria po-
líticas específicas para o desenvolvi-
mento intelectual, cultura e social de 
jovens, os resultados auspiciosos não 
demoram a aparecer. Um exemplo sin-
gular disso é o Programa de Inclusão 
Social através da Música e das Artes 
(Prima), criado pelo Governo do Es-
tado em 2012. O programa vem com-
provando que a abertura de novas 
oportunidades para os jovens tem a 
capacidade de fazê-los alcançar, com 
mais regularidade e rapidez, níveis de 
excelência aos quais não teriam acesso 
não fosse a adoção de políticas públi-
cas com tal finalidade.    

O Prima é um orgulho para a Pa-
raíba. Música boa para os ouvidos 
mais rigorosos. Vem cumprindo seu 
papel com um desempenho que não 
surpreende propriamente aqueles que 
o acompanham, uma vez que estes sa-
bem o quão profissional é a base em 
que ele se estabelece: têm professo-
res comprometidos com o desenvol-
vimento artístico dos alunos. E sendo 
assim, repitamos, não surpreende que 
parte significativa dos jovens envolvi-
dos com o Prima venha conquistando 
resultados importantíssimos. Profis-
sionais da música clássica brasileira 
já reconhecem o projeto como um dos 
mais auspiciosos do país na formação 
de novos músicos.

A notícia de que 11 alunos do Pri-
ma foram contemplados para  fazer 
capacitação e estudos com os melho-
res professores de música clássica do 

Brasil ratifica que o projeto está no 
caminho certo. Os paraibanos foram à 
Jaraguá do Sul, onde ocorre o Festival 
Internacional de Música de Santa Ca-
tarina (Femusc), considerado um dos 
mais importantes eventos de educação 
musical da América Latina. O nível é 
tão avançado que entre os professores 
que passarão seus conhecimentos aos 
jovens está o renomado dinamarquês, 
radicado nos Estados Unidos, Hans 
Jensen, um dos melhores professores 
de violoncelo do mundo.

Se a notícia da seleção dos 11 parai-
banos para o Femusc já é, por si só, um 
acontecimento que merece ser ressalta-
do, imagine saber que um dos jovens, o 
estudante Wagner Félix, do Polo do Alto 
do Mateus, está selecionado para o Nível 
Avançado de estudo, ao lado de outros 
adolescentes que já estão a um passo da 
profissionalização. Esse exemplo nos 
mostra que as eventuais dificuldades 
que um jovem pode ter – morador de 
um bairro menos abastado – podem ser 
superadas se ele tiver, à sua disposição, 
instrumentos que o levem a acreditar 
no seu talento, no seu sonho. E a atual 
gestão estadual vem desempenhando 
papel fundamental para tornar essa 
condição cada vez mais como uma re-
alidade tangível, palpável, que se pode 
tocar. O diretor-geral do Prima, maes-
tro Alex Klein, resumiu bem o que re-
presenta esse projeto na vida dos nos-
sos jovens: “Nunca é demais lembrar 
que esse processo deixa um legado que 
vai além da qualificação musical”.

Editorial

Uma obra-prima

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 20 de janeiro de 2016

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509
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A Justiça Federal condenou Alexciana 
Vieira Braga, ex-prefeita de Marizópo-
lis, a mais de 18 anos de prisão, em 
regime fechado. Ela é acusada pelo 
Ministério Público de deviar mais de 
R$ 107 mil do  Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Bási-
ca e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb), em 2007, e 
mais de R$ 223 mil, no ano seguinte. 
Ainda cabe recurso contra a decisão.

UNInforme

CuStO mEnOR 1 CuStO mEnOR 2

HugO pODERá DISputAR lIDERAnÇA 

Como parte da pré-campa-
nha à Prefeitura de João 
Pessoa, o PMDB vai realizar 
seminários temáticos a par-
tir da próxima sexta-feira. 
Inicia com o segmento saú-
de, cuja palestra será profe-
rida pelo secretário nacional 
de Atenção Básica à Saúde, 
Alberto Beltrame. Outros 
temas pautados são mobi-
lidade urbana, segurança, 
educação, turismo e cultura.

A crise chegou de vez às 
Cortes. Com menos orça-
mento para 2016, o Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) 
está fazendo cortes para se 
adequar a essa nova reali-
dade. O presidente do órgão, 
desembargador Ubiratan 
Delgado, anunciou que o Ple-
no vai decidir, amanhã, para 
alterar o expediente no TRT: 
a proposta é adotar um fun-
cionamento das 7h às 14h.  

O Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE) já adotou também 
horário corrido – das 7h às 
13h – para reduzir despe-
sas, também devido à crise 
financeira que afeta o País. 
A alteração do horário de 
funcionamento foi determi-
nada em portaria publicada 
pela Presidência. A ordem, 
nesses tempos de dificulda-
des financeiras, é redução de 
custos operacionais

Ex-presidente da CPI da Petrobras, função que lhe deu visibilidade nacional ao seu mandato de 
deputado federal, Hugo Motta (foto) poderá a vir a ocupar espaço protagonista na Câmara dos 
Deputados. De acordo com informações de Brasília, o parlamentar paraibano poderá ser a terceira 
via para acalmar os ânimos dentro do PMDB, na eleição para o novo líder do partido na Casa - hoje as 
candidaturas postas são a do deputado Leonardo Quintão, de Minas, que teria o apoio do presiden-
te da Câmara, Eduardo Cunha, e a do deputado Leonardo Picciani, do Rio de Janeiro, que é vista com 
muita simpatia pelo Palácio do Planalto, uma vez que Picciani é da ala que apoia a presidente Dilma 
Rousseff. Ontem, os dois blocos postos do partido decidiram, em reunião, que a votação para a lide-
rança do partido ocorrerá em 17 de fevereiro. A possibilidade de Hugo Motta ser apresentado como 
alternativa à eleição só deve se concretizar se permanecer o racha na bancada peemedebista de Mi-
nas, que vem sendo o empecilho para o fechamento de um armistício entre os blocos divergentes.

Artigo

“O nome das coisas”

Forte, curto, mas delicioso, feito um café 
expresso. E foi totalmente produzido aqui em 
João Pessoa, reunindo a maestria, a experiên-
cia e a novidade de juntar, como num coque-
tel, cérebros, arte, simplicidade e complexida-
de, em um belo material.

Estou falando do CD “Quarta Capa”, lan-
çado no último dia 13 de janeiro, na Usina da 
Energiza, reunindo a poesia de Lau Siqueira, a 
arte musical de Paulo Ró, a voz surpreenden-
temente madura e original de Dida Vieira.

O disco tinha todos os ingredientes pra 
dar certo, e deu. O CD é desconcertantemen-
te belo, seja pelas explorações exóticas das 
sonoridades de Paulo Ró, seja pela poesia ora 
cortante, ora íntima, ora casual de Lau Siquei-
ra, seja pelos arranjos magistrais, ao mesmo 
tempo despretensiosos e sofisticados naquela 
simplicidade que os idealizadores buscaram 
imprimir ao trabalho.

Antes do show, já tinha escutado o disco, 
que minha filha Mayra Siqueira pôs pra tocar, 
enquanto viajávamos pela serra paraibana. O 
trabalho deflagrou em mim, um diálogo ínti-
mo, espécie de caleidoscópio, em que a mescla 
da música com as metáforas poéticas, no mo-
mento mesmo da audição, criavam aberturas 
para onde o pensar organizado se desfazia em 
pura fruição, em contemplação extasiada da 
bela voz de Dida Vieira, alargando os poemas 
de Lau Siqueira, com o misto de força, leveza e 
simplicidade que conformam a criação musi-
cal de Paulo Ró.

O disco foi todo produzido aqui, pelo Es-
túdio Peixe Boi, e não deixou nada a dever às 

grandes produções nacionais. Cada música 
rebenta e se entrega como um presente aos 
ouvidos, ao intelecto, ao prazer da contempla-
ção pura e simples. 

O disco confirma a máxima dita na 
primeira música: “O poema é sempre um 
espetáculo um pouco mais denso”, rever-
berando nessas sonoridades buriladas na 
paciência e no cinzel de Paulo Ró, ecoadas 
em seus belos arranjos, percutidas pela 
voz de Dida.

O disco todo é curto, mas prolonga-se 
na alma da gente como se fora uma bebida 
exótica, com seus sabores de “magia das 
poções, diluída no oco das coisas”.

Um disco para se ouvir com alegria, 
com calma, um disco para deixar tocar, en-
quanto se viaja, enquanto se prepara um 
café, ou mesmo enquanto se corre na praia, 
deixando que as sonoridades surpreenden-
tes de Paulo Ró façam dueto com o ir e vir 
das ondas de Tambaú.

Escute o disco. Você se surpreenderá 
com a arte de se encaixar poesia minima-
lista em música, e deixar que o casamento 
se faça, na arte da escuta. “Quarta Capa”, 
esse “pequeno pássaro pousado nas cri-
nas da manhã”, é mais um presente que a 
Paraíba ganha dos seus músicos, dos seus 
poetas, dos seus intérpretes. E se você me 
perguntar, - qual a música que eu mais gos-
tei, eu lhe digo, aquela que estou cantando 
agora, enquanto escrevo: “Passo pelo mun-
do, ancorado numa coragem, que desco-
nheço. Sei lá de que lado está o meu avesso.

Escute o disco. Você se surpreenderá com a arte de se encaixar poesia 
minimalista em música, e deixar que o casamento se faça, na arte da escuta.”

 Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

COnDEnADA

pRé-CAmpAnHA

OS 40 AnOS DO “pOEmA SuJO”
Uma boa notícia para quem admira a poesia do maranhense Ferreira Gular: a  Companhia das Letras 
confirmou que vai publicar reeditar todos os seus livros publicados pela José Olympio, dezessete, 
ao todo. Um dos primeiros será o emblemático “Poema Sujo”, escrito no exílio, cuja primeira edição 
vai completar 40 anos.  
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Por enquanto, Charliton Machado é apenas 
pré-candidato do PT à Prefeitura de João Pes-
soa, conforme decisão das lideranças da le-
genda, em reunião na noite da segunda-feira. 
Mas o caminho a ser tomado pelos petistas, 
quanto à candidatura própria nas eleições 
municipais de outubro, somente será selado 
na próxima semana, quando da reunião do 
diretório estadual.

PRÉ-CANDIDATO
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Saúde visita 15.132 imóveis com 
ações de combate ao Aedes aegypti

Em 10 dias de ações de 
combate ao mosquito Aedes 
aegypti, promovidas pela 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES), em parceria com o 
Exército brasileiro e a prefei-
tura, na cidade de Santa Rita, 
já foram visitados 15.132 do 
total de 66.574 imóveis. A 
ação está ocorrendo, simul-
taneamente, em João Pessoa, 
Cabedelo, Bayeux e Campina 
Grande, e com o Corpo de 
Bombeiros nos municípios 
do Conde, Alhandra e Malta. 

A meta estipulada pelo 
Ministério da Saúde é que 
todos os imóveis do Estado 
sejam visitados, com o obje-
tivo de detectar e exterminar 
criadouros e focos do mos-
quito transmissor da den-
gue, chikungunya e zika ví-
rus. Nos demais municípios, 
as ações vêm ocorrendo com 

os Agentes Comunitários de 
Endemias (ACE), realizando 
as visitas domiciliares. 

Dos 15.132 imóveis visi-
tados em Santa Rita, em 420 
quarteirões dos bairros de 
Tibiri e Marcos Moura, foram 
encontrados 438 focos do 
mosquito e 659 foram trata-
dos com larvicida. “O número 
de imóveis tratados é maior 
do que a quantidade de fo-
cos que encontramos, por-
que, em alguns casos, é feito 
o tratamento preventivo, a 
exemplo de caixas d’água”, 
explicou o supervisor geral 
de área, Roberto Costa. 

O supervisor chamou a 
atenção para a grande quan-
tidade de casas fechadas no 
município. No total, até ago-
ra, 3.147 imóveis não recebe-
ram a visita das equipes por 
estarem fechados. “Isso difi-
culta o nosso trabalho e pe-
dimos a ajuda da população 
para que abra as portas para 
a entrada dos ACEs e dos sol-
dados do Exército, para com-

batermos o mosquito Aedes 
aegypti”, disse.

A dona de mercadinho 
no Marcos Moura, Fabiana 
Bernardino, elogiou a ação. 
“Este trabalho deveria acon-
tecer com frequência por-
que, muitas vezes, fazemos a 
nossa parte e se o outro não 
tiver a mesma atitude, preju-
dica toda a comunidade. Eu 
mesma já tive dengue por 
conta dessa situação”, falou. 

Para a atendente de 
loja, também no Marcos 
Moura, Maria José de Lima, 
as visitas são de extrema im-
portância para evitar pro-
blemas graves como a que a 
sobrinha vem enfrentando. 
“O filho da minha sobrinha 
nasceu com microcefalia e 
ainda estão investigando a 
causa, mas, provavelmente, 
tenha sido a zika, já que ela 
teve a doença quando es-
tava grávida. Por isso, este 
trabalho é tão importante. 
Temos que combater este 
mosquito”, declarou.

SES atua em Santa Rita 
com parceria do Exército 
brasileiro e prefeitura 

Meta é que todos os imóveis do Estado sejam vistoriados para detectar focos do mosquito

FOTO: Secom-PB

O Projeto Cooperar concluiu, 
na sexta-feira (15), a última missão 
de preparação do Projeto PB Ru-
ral Sustentável antes da assinatura 
de acordo de empréstimo entre o 
Governo e o Banco Mundial, cuja 
efetivação deve ocorrer até início 
de abril. O Projeto PB Rural Susten-
tável, uma parceria do Governo do 
Estado (via Cooperar) com o Banco 
Mundial, destinará, até 2022, US$ 80 
milhões para investimentos produ-
tivos, de abastecimento d’água e 
outras áreas. Serão beneficiadas 165 
mil pessoas de comunidades rurais.

Durante uma agenda de tra-
balho de cinco dias, técnicos do 
Projeto Cooperar e do BM discuti-
ram os tipos de projetos que serão 
implementados, orçamento, envol-
vimento de instituições parceiras, 
cronograma de execução do PB Ru-

ral Sustentável, metas, indicadores, 
sustentabilidade dos investimentos 
de água, sistema de redução de risco 
agroclimático, e outros aspectos.

Ao discutir a carta-consulta, ob-
jeto de formalização do acordo de 
empréstimo, o Governo do Estado 
assegurou os valores destinados à 
contrapartida financeira do projeto 
durante a vigência do contrato jun-
to à executiva do Banco Mundial.

Num dos principais compo-
nentes do projeto – denomina-
do ‘Acesso à Água e Redução da 
Vulnerabilidade Agroclimática’, 
serão implantados 1.093 projetos 
de convivência com a estiagem, 
como sistemas de abastecimento 
d’água, abastecimento e armaze-
namento de água para a produ-
ção agrícola e pecuária, diversifi-
cação da produção agropecuária e 

gestão dos recursos naturais.
A novidade no PB Rural Susten-

tável será o financiamento de 170 
alianças produtivas com obras, bens 
e serviços, onde as organizações de 
agricultores serão estimuladas a im-
plantar seu próprio negócio com a 
garantia de venda da sua produção 
para o mercado formal e informal, 
previamente acordado entre vende-
dor e comprador, seguindo as espe-
cificações do mercado.

A missão de preparação do pro-
jeto também teve a participação da 
Secretaria de Estado da Infraestrutu-
ra, Recursos Hídricos, Meio Ambien-
te, Ciência e Tecnologia, Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca (Sedap), 
Cagepa, Aesa e Cinep, Banco do 
Nordeste e Federação das Indústrias 
do Estado da Paraíba (Fiep).

Governo conclui missão do projeto
PB RuRal SuSTenTável junTO aO BancO Mundial

O Complexo Hospitalar 
Clementino Fraga (CHCF), 
unidade integrante da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), promove, a partir da 
próxima segunda-feira (25), 
atividades alusivas ao Dia 
Mundial de Combate à Han-
seníase, comemorado no 
último domingo do mês de 
janeiro. A unidade de saú-
de é referência estadual no 
combate às doenças infecto-
contagiosas. 

Abrindo a programação 
do evento, na segunda-feira 
(25), a médica Luciana Trin-
dade fará uma palestra so-
bre Hanseníase, a partir das 
8h, destinada aos colabora-
dores do Complexo Hospi-
talar Clementino Fraga. Na 
terça-feira (26), também a 
partir das 8h, a equipe de 

dermatologia do CHCF vai 
ocupar as composições dos 
trens da CBTU, onde fará 
a panfletagem de material 
educativo e informativo jun-
to aos usuários do transpor-
te ferroviário, no percurso 
compreendido entre as cida-
des de Santa Rita e Cabedelo, 
passando por João Pessoa.

A programação do Dia 
Mundial de Combate à Han-
seníase do Clementino Fraga 
termina na quarta-feira (27), 
com palestras, que terão iní-
cio a partir das 8h, na sala 
de espera do ambulatório 
do hospital, incluindo tam-
bém serviços de orientação 
e alguns depoimentos de pa-
cientes do Grupo Auto Cuida-
dos. As atividades envolvem 
estudantes dos cursos de En-
fermagem da capital.

Clementino Fraga 
comemora data em JP

dia de cOMBaTe à HanSeníaSe

Como e quando tanto faz ser público ou anônimo
  essas coisas carlos aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

margens do rio alternativo, também não fazemos 
as nossas concessões, sabendo que isto tudo é um 
aprendizado?
 Tenho conversado, vezes e vezes, com 
amigos, sobre pessoas públicas e anônimas, as 
diferenças entre elas. Não quero falar de destino 
por que destino é questão que não apetece por não 
ser concreta. Concreta é a filosofia, que não deve 
rimar com destino, como amor e dor nutriram as 
rimas de boleros e de sambas da bossa-nova. “Pra 
que rimar amor e dor?” “Mora na filosofia”...
 Evito cair na sub-repetição filosófica de 
que o sábio não é ignorante nem bem informado. É 
apenas sábio e para ele tanto faz ser público como 
anônimo. Ser homem ou mulher. Ter 25, 50 ou 75 
anos. Ser pobre ou rico. Morar na Finlândia, em 
São Paulo, ou na Paraíba.
 Aquele grande poeta disse que o poeta 
é por natureza um fingidor. Só que, da mesma 
maneira que não aguento fingidores rondando ao 
redor, não suporto quando, vez ou outra, alguma 
estrutura ou razão me obriga a ser fingidor. 

nnnnnnnnnnnn

 O mais é que os contos deste jeito de ser, 
além de ocidental, brasileiro, paraibano, do ser que 
uso (abuso?), são escritos na estrada que, colorida, 
ainda me liga ao velho Oriente.
 Não sei se conheci ursos no Nepal. E já 
estive no Nepal? Não sei. Conheço e desconheço as 
alturas e tonturas do Himalaia. Encerrar assim “Es-
sas Coisas”, no vigésimo dia de um janeiro a mais, é 
como se começasse uma charada. 

 De loucos e de roucos, todos temos 
um tanto, um pouco?...
 A questão da linguagem e da 
leitura hoje (afetadas, ou não, pelas tais 
“redes sociais”) é uma aventura como 
porventura terá sido, há mais de 500 
anos, dobrar o Cabo da Boa Esperança. 
Gostaria, por exemplo, de escrever, dia-
riamente, neste jornal, para leitores que 
escutam Bob Dylan,
 Sempre pensei num universo 
que, para minhas ética e ótica, de pes-
soas anônimas ou não, fosse o ideal. 
Reconheço que ser pior ou melhor é uma 
questão de ética, como o sorvete ou a piz-
za é de sabor. É o ato de respeitar que do 
outro “lado” está uma maneira diferente 
de pensar, reagir e fazer. 
 Aí é que explode o conflito: eu e 
você respeitaremos  o presidente venezue-
lano Nicolás Maduro e/ou o Estado Islâmi-
co, que estão num desses outros “lados”?
 Nós vivemos o Brasil e sabemos 
o preço de ser lento e gradual, uma tese 
polarizada pelo general Ernesto Geisel, 
que - como eclipse oculto - foi o principal 
ideólogo do governo Sarney.
 Ser lento e gradual (como 
também foram os governos Fernando 
Henrique e Lula e está sendo o de Dilma 
Rousseff) é incompatível com a veloci-
dade da tecnologia, com o (re)avanço da 
pobreza, com os fantasmas automulti-
plicáveis da recessão, com o dobrar da 

claro, aberto, 
limpo, disposto 
até a concessão 
na hora exata 
de saber que 
isso produzirá 
frutos (mesmo 
manifestados 
bem depois, 
pois o tempo é 
uma ilusão tão 
grande quanto 
a carne em que 
agora habito, e 

você também).
 Quando concessões são discuti-
das, até que me lembro daquela coisa 
leninista de um passo atrás para que 
sejam dados dois à frente. O problema é 
que os intelectuais paramarxistas (ainda 
existem, sim) do Brasil e os radicais 
partidários do governo petista são em-
pulhados demais e não compreendem as 
mudanças geopolíticas que vêm acontecen-
do intercontinentalmente.
 Tanta gente por aí que experimen-
ta as nossas formas diversas e visíveis de 
poderes devia considerar a possibilidade 
de escutar Bob Dylan e ler “Memórias de 
Adriano” (sempre citei essa obra de Mar-
guerite Yourcenar, desde seu lançamento, 
por ser um dos dez livros básicos para se 
compreender hoje tudo bem). Afinal, nós, 
que sempre estivemos percorrendo as 

próxima esquina 
e a leitura da 
edição de hoje 
de “A União”.
 Gostaria 
de escrever sem-
pre, no cotidiano 
da imprensa, o 
que este coração 
derruba e se 
derruba quando 
na companhia da 
solidão, quando 
percebendo as 
verdades gerais.   
 Se o coração derruba poemas, que 
“Essas Coisas” fossem poemas diários, sem 
a preocupação de escolas e patrulhismos 
literários herdados da competição-nossa-
de-cada-dia.
 É a realidade. Mas a atualidade, hoje 
em dia (ou sempre?), confronta a reali-
dade; por cima dela passa. O que vale é o 
atual. Não é o real. O pragmatismo obriga. 
Esse pragmatismo é político, econômico, 
cultural, sensual, social. É uma doença que 
atacou geral. E como enfrentar os nossos 
adversários (incluindo e, principalmente, 
os de linguagem e comportamento) sem 
a coragem de entrar nos seus terrenos? 
“Seus” terrenos? O que é “deles”? O que é 
“nosso”? O que é de alguém e de ninguém?
 Metafísica por metafísica fico com 
a ciência do espírito. Espírito científico, 
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Falha humana e mau tempo causaram 
acidente de avião de Eduardo Campos

Uma série de fatores pode 
ter determinado a queda do 
avião na qual morreu o ex-go-
vernador de Pernambuco e en-
tão candidato à Presidência da 
República, Eduardo Campos. O 
relatório sobre o acidente foi 
revelado ontem por oficiais do 
Centro de Investigação e Pre-
venção de Acidentes Aeronáu-
ticos (Cenipa). Entre os fatores 
que contribuíram para o aci-
dente estão a falta de capacita-
ção da tripulação para operar 
a aeronave e a escolha de uma 
rota fora dos padrões previstos. 
O acidente foi na manhã de 13 
de agosto de 2014, em Santos, 
no Litoral paulista.

De acordo com o relatório, 
nem o piloto Marcos Martins, 
nem o copiloto Geraldo Magela 
da Cunha tinham feito cursos 
para pilotar aquela aeronave, 
modelo Cessna 560 XL. Martins 
tinha curso para operar uma 
aeronave de modelo anterior, 
mas o copiloto não tinha trei-
namento no modelo usado no 
dia do acidente, nem no ante-
rior. “A falta de conhecimento 
da tripulação pode ter feito 
com que suas ações ficassem 
atrasadas em relação à sequên-
cia de eventos da cabine.”

Além de não ter feito o 
curso para operar a aeronave, 
os padrões de voz do copiloto 
gravados durante o voo de-
monstraram que ele aparen-
tava fadiga e sonolência. Além 
disso, em treinamentos e voos 
anteriores, ele havia se com-
portado de forma “passiva no 
voo”, não respondendo adequa-
damente a situações de emer-
gência, assinala o relatório.

O documento do Cenipa 
revelou que a tripulação da ae-

ronave fez a aproximação da 
pista de pouso de modo dife-
rente do padrão. Minutos antes 
do acidente, o piloto informou 
por rádio que tinha tomado 
os procedimentos para pouso, 
mas a posição da aeronave era 
outra. Ele deveria ter feito duas 
curvas no espaço aéreo próxi-
mo à pista de pouso – chama-
das “bloqueio” e “rebloqueio” 
–, mas seguiu direto em dire-
ção à pista, em uma espécie 
de “atalho”.

Além disso, a tripulação 
não solicitou ao controle de trá-
fego aéreo informações sobre 
as condições de visibilidade da 
pista em nenhum momento. 
Na hora do acidente, chovia, 
havia névoa e a visibilidade era 
prejudicada. No momento do 
impacto, a aeronave voava em 
uma velocidade muito mais 
alta do que o comum. Os moto-
res, que geralmente resistem a 
impactos, ficaram deformados. 
As revisões do avião estavam 
em dia e os sistemas de fun-
cionamento da aeronave eram 
adequados.

Um relatório alternati-
vo será apresentado hoje, às 
9h30, pela Associação Bra-
sileira de Parentes e Vítimas 
de Acidentes Aéreos, em São 
Paulo. Segundo a associação, 
todas as famílias concordaram 
com a confecção do relatório, 
mas três delas têm advogados 
acompanhando de perto as 
famílias do piloto, do copiloto 
e de um passageiro. A associa-
ção adiantou que o relatório 
vai expor falha mecânica da 
aeronave, um Cessna 560 XL.

A aeronave, prefixo 
PR-AFA, decolou do Aero-
porto Santos Dumont, no Rio 
de Janeiro, com destino ao Ae-
roporto de Guarujá, no Litoral 
paulista. Quando se preparava 
para pouso, por volta de 10h, 
o avião arremeteu devido ao 
mau tempo. Em seguida, o con-
trole de tráfego aéreo perdeu 
contato com a aeronave.

Relatório final sobre o 
caso foi divulgado ontem 
por oficiais do Cenipa Confirmada a morte 

de carrasco famoso

O grupo extremista Estado 
Islâmico confirmou ontem a morte do 
famoso carrasco da facção conhecido 
como Jihadi John. O britânico Jihadi 
John, batizado no islamismo como 
Mohammed Emwazi, já apareceu em 
diversos vídeos executando reféns 
americanos e ingleses. Ele foi morto 
em um ataque aéreo realizado pelos 
Estados Unidos e pela Grã-Breta-
nha na Síria no dia 12 de novembro 
do ano passado. Segundo publicou 
o jornal britânico “Telegraph”, o EI 
homenageou o carrasco do grupo 
em um texto divulgado na internet, 
considerando-o um integrante “bon-
doso, misericordioso e bondoso com 
os ‘crentes’ no jihadismo”. Sempre 
usando roupas pretas cobrindo seu 
rosto, exceto seus olhos, Jihadi John 
chamou a atenção do mundo ao se 
tornar uma das principais figuras do 
terrorismo estrelando o vídeo em que 
o jornalista americano James Foley é 
brutalmente executado. Ele também 
foi filmado decapitando o repórter 
americano Steven Sotloff e os britâni-
cos David Haines e Alan Henning. Em 
novembro de 2014, outro americano, 
Peter Kassig, foi vítima de Jihadi John.

Cientista prevê o 
abandono da Terra

O cientista Stephen Hawking 
disse que o progresso na ciência e 
na tecnologia criará “novas formas 
de as coisas darem errado”. Haw-
king é o convidado deste ano para 
proferir as Reith Lectures, da BBC 
- que desde 1948 convida pessoas 
de projeção pública para uma série 
anual de palestras transmitida pelo 
rádio (pela BBC Radio 4). Em suas 
palestras, o físico explora a pesqui-
sa em buracos negros. O alerta que 
fez, entretanto, veio como resposta 
à pergunta de um membro do públi-
co. O físico prevê que a humanidade 
enfrentará sérios apuros no futuro 
e que sua sobrevivência dependerá 
da capacidade de colonizar outros 
planetas. “Apesar de a possibilidade 
de um desastre no planeta Terra em 
um determinado ano poder ser bem 
baixa, isto vai se acumulando com 
o tempo, e se transforma em quase 
uma certeza para os próximos mil ou 
dez mil anos”, disse Hawking. “Até lá 
já deveremos ter nos espalhado pelo 
espaço e para outras estrelas, então 
um desastre na Terra não significaria 
o fim da raça humana.”

Conivência com o 
trabalho infantil

A organização de direitos hu-
manos Anistia Internacional acusou 
as empresas Apple, Samsung e Sony, 
entre outras, de falhar em identificar 
o uso de trabalho infantil na produção 
dos minerais usados em seus apare-
lhos. Em um relatório sobre a mine-
ração de cobalto na República Demo-
crática do Congo, a Anistia afirma ter 
encontrado crianças de até 7 anos 
de idade trabalhando em condições 
perigosas. O cobalto é componente 
vital para as baterias de íon-lítio. As 
empresas afirmaram que seguem 
política de tolerância zero em relação 
a trabalho infantil. “Companhias cujo 
lucro global é de US$ 125 bilhões não 
podem realmente alegar incapacidade 
de verificar de onde vêm suas maté-
rias-primas essenciais”, disse Mark 
Dummett, pesquisador nas áreas de 
negócios e direitos humanos da Anis-
tia. A República Democrática do Congo 
responde por 50% ou mais do cobalto 
produzido no planeta. Mineradores 
trabalhando por longo período neste 
segmento da extração mineral en-
frentam problemas de saúde e risco 
de acidentes fatais, afirma a Anistia.
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O novo Centro de Formação de Educadores da Paraíba está recebendo investimento de R$ 12 milhões

O secretário de Infraes-
trutura, Recursos Hídricos, 
Meio Ambiente, Ciência e 
Tecnologia, João Azevedo, 
realizou, ontem, uma visita 
técnica às obras do Centro 
de Formação de Educadores 
de João Pessoa, no bairro de 
Mangabeira. Na ocasião, a 
diretora-superintendente de 
Obras do Plano de Desenvol-
vimento do Estado (Suplan), 
Simone Guimarães, explicou 
detalhes do projeto, junta-
mente com o diretor técnico, 
Luiz Rabelo.

João Azevedo considera 
o equipamento muito im-
portante, não apenas para 
a formação dos professores, 
mas também para a comu-
nidade. “A importância des-

se equipamento pode ser 
verificada com a escolha do 
local: um bairro populoso, 
que detém muitos equipa-
mentos, e que certamente 
irá trazer ainda mais benefí-
cios para Mangabeira. Além 
disso, os investimentos fei-
tos pelo Governo do Estado 
vão permitir que os servi-
dores sejam qualificados 
e que a população usufrua 
desse espaço. Vamos contar 
com ginásio, laboratório. 
Particularmente, fico muito 
feliz com mais essa obra. O 
Governo do Estado espera 
que seja entregue ainda este 
ano”, pontuou.

O Governo do Estado 
está investindo cerca de 
R$12 milhões na obra e o 

novo Centro de Formação de 
Educadores da Paraíba con-
tará em breve com uma es-
trutura com 10 salas de aula, 
biblioteca, bateria de sanitá-
rios masculino e feminino, 
biblioteca, auditório com 
capacidade para 400 luga-
res, recreio coberto, sala de 
educação física, sala de ban-
da, refeitório, cozinha, des-
pensa, diretoria, secretaria, 
coordenação pedagógica, sa-
las de professores, arquivo, 
almoxarifado, videoteca, dois 
laboratórios de informática, 
além do laboratório de Quí-
mica e de Biologia e ainda 
uma quadra poliesportiva. O 
equipamento terá a mesma 
estrutura do que foi entregue 
em Campina Grande.

Obras do Centro de Formação 
de Educadores no cronograma

Bota e Kashima 
farão as finais 
do Paraibano 
Feminino 2015

A Federação Paraibana de 
Futebol decidiu ontem, que as 
equipes do Botafogo e Kashima 
farão as finais do Campeonato 
Paraibano de Futebol Feminino 
2015, paralisado desde o dia 
20 de dezembro do ano pas-
sado, devido a denúncias de 
irregularidades na escalação 
de jogadoras. A partida será 
programada com data, horário 
e local a serem definidos pelo 
Departamento Técnico da FPF.

De acordo com Antônio 
Carlos Andrade de Medeiros, 
diretor técnico da federação, 
a decisão entre as duas equi-
pes obedece uma determi-
nação constante no parecer 
administrativo 001/2016 do 
Departamento Jurídico da FPF, 
que decidiu pela realização do 
jogo, encaminhando assim as 
acusações do Santa Cruz Re-
creativo Esporte Clube contra 
o Clube Recreativo Kashima e 
vice-versa, para a Procuradoria 
Geral da Justiça Desportiva de 
Futebol da Paraíba. Botafogo 
e Kashima foram as duas me-
lhores equipes classificadas 
no Campeonato Paraibano de 
Futebol Feminino 2015.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O aumento da uti-
lização de plásticos é de 
tal forma significativo 
que, em 2050, os oceanos 
terão mais detritos desse 
material do que peixes, 
alertou ontem o Fórum 
Econômico Mundial de 
Davos, que começa hoje 
naquela estância suíça.

“O sistema atual de 
produção, de utilização 
e de abandono de plás-
ticos tem efeitos negati-
vos significativos: entre 
US$ 80 bilhões e US$ 120 
bilhões (entre 73 bilhões 
de euros e 109 bilhões de 
euros) em embalagens 
de plástico são perdidos 
anualmente. A par do 
custo financeiro, se nada 
mudar, os oceanos terão 
mais plásticos do que pei-
xes [em peso] até 2050”, 
indicou um comunicado 
do fórum, que vai reunir 
até sábado (23) líderes 
mundiais e bilionários.

Essas conclusões têm 
como base um estudo da 
fundação da reconheci-

da velejadora britânica 
Ellen MacArthur, em par-
ceria com a consultora 
McKinsey.

Segundo o relató-
rio, a proporção entre 
as toneladas de plástico 
e as toneladas de peixe 
registradas nos oceanos 
era de 1 para 5 em 2014. 
Em 2025, será de 1 para 3 
e em 2050 irá evoluir de 
1 para 1. O fórum consi-
dera necessária “uma re-
formulação total das em-
balagens e dos plásticos 
em geral”, bem como a 
procura de alternativas 
ao petróleo, principal 
matéria para a produção 
do plástico.

Caso não seja en-
contrada uma matéria 
alternativa, essa indús-
tria irá consumir 20% da 
produção petrolífera em 
2050. Vários países ten-
tam atualmente limitar 
o uso de sacos plásticos. 
Em Portugal, entrou em 
vigor em fevereiro de 
2015 uma taxa (de 10 
cêntimos) sobre os sacos 
plásticos leves.

Oceanos terão mais 
plásticos que peixes

em 2050

O Ministério das Relações 
Exteriores lançou ontem uma 
cartilha para orientar casais 
binacionais (brasileiros casa-
dos com estrangeiros) sobre 
disputas de guarda e subtração 
internacional de menores.

O objetivo é divulgar a 
Convenção de Haia, da qual o 
Brasil é signatário e que rege 
essas questões.

De acordo com George 
Lima, coordenador-geral de 
Adoção e Subtração Internacio-
nal de Crianças e Adolescentes 
da Secretaria de Direitos Hu-
manos, muitos brasileiros que 
vivem no exterior têm a noção 
equivocada de que a legislação 
daquele país não se aplica a eles.

No entanto, a Convenção 
de Haia estabelece que a legis-
lação a ser aplicada é a do país 
onde a criança vive.

A ministra Luiza Lopes da 
Silva, diretora do Departamen-
to Consular e de Brasileiros no 
Exterior do Itamaraty, afirmou 
que a cartilha será divulgada 
inicialmente no Brasil e nos 
países com as maiores comuni-
dades de brasileiros.

“Há casos de mães bra-
sileiras que estão tendo seus 

filhos levados por Conse-
lhos Tutelares estrangeiros. 
Ao longo dos últimos anos, 
temos sido acionados com 
pedidos de ajuda para casos 
dramáticos. Algumas vezes, as 
brasileiras resolvem fazer jus-
tiça com as próprias mãos e 
trazem os filhos para o Brasil. 
Existe uma expectativa irreal 
de que o Brasil é um porto 
seguro. E há surpresa e desa-
pontamento quando o Estado 
brasileiro determina o retorno 
da criança. Isto acontece por 
insuficiente conhecimento da 
legislação”, disse a ministra.

Segundo a Secretaria de 
Direitos Humanos, há 373 ca-
sos desse tipo de situação tra-
mitando no Brasil, entre pedi-
dos de subtração de menores 
(161 casos) e regulamenta-
ção de visitas. Uma média de 
cem novos casos por ano. O 
coordenador George Lima in-
formou que, em 2015, o País 
recebeu 91 novos pedidos de 
cooperação jurídica em casos 
de subtração internacional de 
menores e de regulamentação 
de visitas, tanto de crianças tra-
zidas ao Brasil quanto de crian-
ças levadas para outros países. 
No total, os pedidos envolvem 
115 crianças em contextos fa-
miliares e países distintos.

Cartilha orienta sobre 
disputa internacional

guarda dOs FilhOs

Da Agência Lusa
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Da Agência Brasil



Os 11 alunos do Progra-
ma de Inclusão Social 
através da Música 
e das Artes (Prima) 
desembarcaram em 
Jaraguá do Sul, Santa 

Catarina, no domingo (17), e já 
nessa terça-feira (19) iniciaram os 
estudos com os melhores professo-
res de música clássica, a exemplo 
de Hans Jensen, dinamarquês radi-
cado nos Estados Unidos, conside-
rado um dos maiores professores 
de violoncelo. Os jovens do Prima, 
programa criado pelo Governo do 
Estado em 2012, foram selecio-
nados para participar do Festival 
Internacional de Música de Santa 
Catarina (Femusc), um dos mais 
importantes eventos de educação 
musical da América Latina. 

O diretor geral do Prima, 
maestro Alex Klein, ressaltou que 
um dos destaques da 11ª edição 
do Femusc é o estudante Wagner 
Félix, de 15 anos. Ele é aluno do 
Polo do Alto do Mateus, em João 
Pessoa, e foi selecionado para 
o nível Avançado. “Wagner tem 
apenas dois anos de Prima e o fato 
de ele ter sido selecionado para ter 
aulas junto com alunos do Nível 
Avançado foi uma grata surpresa, 
um susto muito bom. Isso significa 
dizer que ele vai poder se quali-
ficar com jovens que estão a um 
passo da profissionalização, com 
alunos do Conservatório de Sidney, 
Austrália, por exemplo. Nunca é 
demais lembrar que esse processo 
deixa um legado que vai além da 
qualificação musical”, afirmou. 

O Festival Internacional de 
Música de Santa Catarina divide 
os alunos selecionados em vários 
níveis de ensino, entre eles: Femusc 
Jovem, Intermediário e Avançado. A 
seleção é realizada por um cole-
giado formado por 23 renomados 
professores. Ao todo, foram mais de 
1.300 inscrições para 400 vagas. No 
Nível Avançado, estão os 200 me-
lhores alunos do Femusc. Com rela-
ção aos alunos do Prima, a seleção 
do Femusc contemplou polos como 
Cajazeiras, Cabedelo, Tibiri, na Re-
gião Metropolitana de João Pessoa, 
Itaporanga e Alto do Mateus.  

Wagner Félix comemorou por 
ter conquistado o Nível Avançado 
do Femusc. “Quando eu fiz a inscri-
ção, esperava ficar no Nível Inter-
mediário. Fiquei feliz quando soube 
do resultado. Essa é uma oportu-
nidade de estudar com grandes 
professores, com colegas que estão 
bem mais avançados que eu. Uma 
oportunidade muito grande de es-

tudar e me desenvolver ainda mais”, 
comemorou. “Quero aprender ao 
máximo para repassar também aos 
meus colegas quando voltar para a 
Paraíba”, prosseguiu. 

Wagner Félix tem a oportuni-
dade de estudar, além de Hans Jen-
sen, com Dennis Parker, americano, 
professor na Louisiana (EUA), e com 
Eduardo Vassallo, argentino, solista 
de violoncelo na Orquestra Munici-
pal de Birmingham, Inglaterra.

Além da qualificação – O 
diretor geral do Prima lembrou que, 
além da qualificação, os 11 alunos 
do projeto terão a oportunidade de 
conhecer novas culturas, trocar ex-
periência, promovendo a cidadania. 
“Uma das grandes conquistas da ci-
dadania é a relação com o próximo, 
a troca de experiência, poder sentir 
que há um mundo todo para ser 
explorado, poder receber e poder 
doar. Atitudes que, sem sombras 
de dúvidas, os alunos do Prima têm 
condições plenas de exercer. Todos 
deixarão a mensagem da supera-
ção, a mensagem de que, mesmo 
em condições as mais adversas, é 
possível chegar aonde cada um de 
nós desejamos”, pontuou.

O aluno de fagote do Prima, Ri-
valdo Medeiros, de 13 anos, Polo de 
Itaporanga, Sertão paraibano, disse 
nutrir boas expectativas. “Eu espero 
adquirir ainda mais conhecimentos 
com os colegas. Tenho certeza de 
que vamos aprender muito. É uma 
oportunidade e tanto para nós”, des-
tacou. “Vamos – como nos lembra 
o maestro Alex Klein – em busca de 
mais conhecimentos”, completou.

O Festival
O Festival de Música de 

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

Irão se apresentar sete grupos 
sinfônicos, centenas de grupos de 
música de câmara atendidos por 87 
professores brasileiros e do exte-
rior, representando os mais altos 
padrões musicais no mundo, prove-
nientes da Orquestra Filarmônica 
de Berlin, Orquestra Philharmonia 
de Londres, Teatro Bolshoi em Mos-
cou, Sinfônica de Montreal, e muitas 
outras.

Da Paraíba 
para o Brasil

Tem Boi
no Algodão

A UNIÃO

Poeta Rafael Melo define 
Shaolin como o homem 
que distribuía risadas 
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Compositor Wister é 
a atração de hoje do 
Projeto Cambada

Vitória Lima fala das 
dificuldades do Bloco 
Muriçocas do Miramar
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S “Tem Boi no Algodão” 
é o nome do espetácu-
lo produzido especi-
ficamente para a 23ª 
edição do Salão de 
Artesanato da Paraí-
ba, pelo grupo Boca 
de Cena, que estreia 

hoje dentro da programação cultural 
do salão. O espetáculo é inspirado no 
tema dessa edição “O algodão colorido 
é nosso”, iniciada no último dia 15 e se 
realizará até o dia 31 próximo, no Espa-
ço Cultural José Lins do Rego, em João 
Pessoa, no horário das 14h às 21h.

De acordo com Lu Maia, gestora 
do Programa do Artesanato Paraiba-
no (PAP), o salão conta com diversas 
apresentações artísticas na programa-
ção. “A nossa programação cultural está 
sendo bastante prestigiada pelo público 
que vem ao salão conhecer e adquirir 
as peças de diversas tipologias de 70 
municípios, e também interage com 
as apresentações culturais que foram 
iniciadas no último dia 17”, revelou.

Conforme Arthur Leonardo, diretor 
do Boca de Cena, o espetáculo “Tem Boi 
no Algodão” será apresentado dentro da 
programação cultural do Salão do Arte-
sanato da Paraíba, também nos dias 22, 
30 e 31 próximos. “O espetáculo foi cria-
do especificamente para o tema do salão 
do artesanato, e na linguagem Babau, 
narra animadamente a história do negro 
Benedito (representando o povo) que 
tenta conquistar o coração de Rosinha 
que é filha do seu patrão Capitão João 
Redondo, dono da fazenda de plantação 
do algodão colorido”.

A peça é um romance nordestino, 
cômico e musicado, tendo como mestre 
de cerimônia o Coelho Banzé fazendo a 
abertura, com narração do Cavalheiro 
Brincante, boneco que faz a narrativa da 
história na literatura do Cordel. Já para o 
público infantil além de brincadeiras, as 
primeiras 200 crianças que visitarem a 

23ª edição do Salão de Artesanato da Pa-
raíba na praça da alimentação receberão 
ingresso para assistir espetáculo dentro 
da programação do V Festival Janeiro 
Arretado, evento promovido pelo Grupo 
Arretado Produções Artísticas de teatro 
para crianças, que vai acontecer no Tea-
tro de Arena do Espaço Cultural, durante 
os finais de semana, sempre às 19h.

No próximo final de semana, 23 
e 24 próximos, o público infantil terá 
como atração o espetáculo “Chapeuzi-
nho Vermelho”, encenado pelo Grupo 
Ronaldo Negro Monte Produções/ Natal 
–RN, com direção de Geraldo Maia. Na 
história, Chapeuzinho Vermelho, além 
de levar doces para a vovozinha, tam-
bém quer defender a floresta e o meio 
ambiente. A montagem atual da histó-
ria procura enfocar mais as questões 
ecológicas, principalmente a defesa das 
florestas e da nossa fauna. O espetáculo 
possui quatro músicas, tendo duas cenas 
de dança - uma no início e outra no final.

Estudante atendida pelo
Polo de Cabedelo

Confira a Programação Cultural do Salão que está 
acontecendo sempre a partir das 17h:

n Dia: 21 (quinta-feira)
Tereza Cavalcanti – intérprete da música popular 
brasileira que vem despontando em apresentações de 
barzinhos em João Pessoa.

n Dia: 22 (sexta-feira)
Boca de Cena / Franklin e Nazari

n Dia: 23 (sabado)
Janeiro Arretado / Minervina e Soledade

n Dia: 24 (domingo)
Janeiro Arretado / Poliana Rezende

n Dia: 25 (segunda-feira)
Os Gonzagas

n Dia: 27 (quarta-feira)
Baixinho do Pandeiro

n Dia: 28 (quinta-feira)
Vandix

n Dia: 29 (sexta-feira)
Triângulo de ouro

n Dia: 30 (sábado)
Boca de Cena / Filhos de Jackson

n Dia: 31 (domingo)
Boca de Cena / Os Fulano

Serviço

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

Boca de cena apresenta espetáculo 
no 23o Salão de Artesanato

Projeto Prima

Teatro de bonecos



UNIÃO  A

Vivências

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 20 de janeiro de 2016

 

Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
Lima

Rogério Almeida Presidente da Abrajet-PB - rogerioalmeidaturismo@yahoo.com.brArtigo

A quem interessa 
o fim do muriçocas?

Neste mês de 
janeiro comemora-se 
o aniversário de nas-
cimento de Hortensio 
Ribeiro. Hoje é vés-
pera de um outro dia 
qualquer e eu estou 
triste. Acordei com 
saudades do meu pai. 
Tantas coisas acon-
teceram em minha 
vida depois  que 
ele se foi. Meu pai. 
Quando eu resolvi 
escrever este texto, 
como um presente 
em seu aniversário, 
não tive dúvidas . Sua 
simplicidade falava, 
falava-me de um Deus que mora na 
ternura e que acolhe. Sua sabedoria 
falava-me de um Deus que não julga,  
mas compreende; que não afasta, 
mas ama. Seu olhar permitia-me 
viajar por aventuras ora corretas, 
ora necessárias para a minha curio-
sidade. Caí algumas vezes. Mas eu 
sabia que ele estava ali para qual-
quer arranhão mais doloroso. Ele 
não está mais aqui comigo. Está em 
mim, porque trago muito do que 
ele deixou. Mas não me abraça. Não 
sorri para mim. Não me diz coisas 
que cicatrizam as minhas feridas. 
Tenho saudade do meu pai. Do seu 
colo, das suas cantigas amadoras,  
acompanhado ao violão. Das histó-
rias recontadas de uma vida marca-
da pela dor. Meu pai sofreu muito. E 
sem lamúrias. Minha fortaleza partiu 
para junto de Deus. Eu entendo que 
estamos aqui de passagem. Tenho fé 
de que há um outro porvir, um lindo 
céu, (como canta Adriana), que nos 
aguarda, mas isso não retira de mim 
a saudade que dói.

      Meu pai falava de mim com 
orgulho, da sua primogênita . Que 

Com o objetivo de estimular o desenvolvimento turístico 
das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte, o Ministério do 
Turismo, através dos Fundos Constitucionais está disponi-
bilizando para as empresas de turismo, R$ 1,16 bilhão para 
financiar projetos de expansão, construção, reforma, moder-
nização e aquisição de bens e serviços. 

A programação deste ano dos fundos constitucionais 
(FCO, FNE e FNO) é quase três vezes maior que os R$ 412 
milhões emprestados de janeiro a outubro de 2015.

 As linhas de crédito especiais são fomentadas pela 
articulação do Minis-
tério do Turismo, por 
meio do Departamento 
de Financiamento e 
Promoção de Investi-
mentos no Turismo – 
DFPIT, com o Ministério 
da Integração, Sudeco, 
Sudene, Sudam, Banco 
do Brasil, Banco do 
Nordeste e Banco da 
Amazônia.

“Podemos afirmar 
com tranquilidade que 
há dinheiro com taxas 
de juros especiais e pra-
zos estendidos para pro-
jetos bem elaborados”, 
afirmou o Secretário 
Nacional de Programas 
de Desenvolvimento do 
Turismo, Neusvaldo Ferreira Lima. 

O turismo do Nordeste foi contemplado com a maior 
fatia dos recursos: R$ 700 milhões disponíveis no Banco do 
Nordeste.  Os empreendimentos do Centro-Oeste contarão 
com R$ 317 milhões em linhas operadas pelo Banco do Bra-
sil, enquanto, no Norte, serão R$ 150 milhões pelo Banco da 
Amazônia.

O valor total de R$ 1, 1 bilhão resulta dos Fundos Cons-
titucionais de Financiamento, que incluem parte da arreca-
dação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produto 
Industrializado (IPI). 

Os fundos, que se destinam a investimentos ou o capital 
de giro, já estão disponíveis e os empresários interessados 
devem apresentar suas propostas de crédito nas agências do 
Banco do Nordeste. 

Podem solicitar o aporte empresas de todos os tama-
nhos, desde microempreendedores individuais até empresas 
de grande porte que desejam financiar projetos de expansão, 
construção, reforma, modernização e aquisição de bens e 
serviços na área de turismo.

O Banco do Nordeste segue o prazo padrão de financia-
mento de até 12 
anos, incluindo 
até quatro anos 
de carência. Para 
a implantação de 
meios de hospe-
dagem, o prazo 
pode chegar a 
20 anos, com até 
cinco anos de 
carência. 

De acordo 
com José Rubens 
Dutra Mota, ge-
rente de Ambien-
te de Políticas de 
Desenvolvimento 
do BNB, a defi-
nição do prazo 
de cada finan-
ciamento é feita 

conforme as características do empreendimento, sua geração 
de receita e capacidade de pagamento.

Os investimentos são financiados com taxas de juros de 
14,12% ao ano para empresas de médio porte e de 15,29% 
ao ano para grandes empresas. Os pagamentos feitos em dia 
têm redução dessas taxas, com o bônus de adimplência de 
15% sobre as taxas de juros.

Os fundos fomentam o setor privado e seus recursos 
podem ser aplicados em qualquer segmento do setor, como 
meios de hospedagem, parques temáticos, eventos, transpor-
te e agências de turismo.

R$ 1,16 bilhão para o turismo

Cumpro o doloroso dever de anunciar as dificulda-
des que esta gloriosa agremiação carnavalesca, o Grêmio 
Recreativo, Lítero-Musical, Carnavalesco Muriçocas do 
Miramar está enfrentando para realizar o desfile come-
morativo dos seus 30 anos de existência. Eu, que o criei e 
batizei, com a ajuda e cumplicidade de outros carnavales-
cos da cidade, devo comunicar a sua falta de ar, de recursos 
e, portanto, sua quase morte por inanição.

Tudo que é humano tem um começo e um fim. Será 
que o Muriçocas chegou ao seu fim? A Paraíba vai permitir 
isso? A cidade de João Pessoa vai aceitar que se suprima, 
por inanição, o maior bloco de arrasto da cidade? É bom 
lembrar que o Muriçocas já está irremediavelmente inscri-
to na história cultural da cidade, do Estado, do Nordeste. 
No ano passado, há apenas um ano, fizemos uma bela 
homenagem ao Mestre Ariano Suassuna e hoje, a apenas 
15 dias da saída do bloco, estamos vivendo um estado de 
incerteza e agonia. 

Não acompanho o bloco já faz alguns anos. Não tenho 
mais pernas para descer a Epitácio Pessoa e recuso-me a 
subir num trio e fazer o mesmo trajeto que sempre fiz a pé, 
cantando e dançando, agora em cima de um trio elétrico.

Dizem que o Carnaval é a “festa da carne”. Pois é: 
Dioniso, ou Baco, é o seu deus, o filho de Zeus e Sêmele. 
E para se manter entre nós, humanos, o espírito precisa en-
carnar, isto é ocupar um corpo, de carne e osso. Daí não ser 
nenhum demérito celebrarmos a carne, a gloriosa carne, 
nesta festa tão bonita. Aliás, mesmo aqueles que glorificam 
o espírito, em detrimento da carne, precisam alimentar a 
matéria para poderem sobreviver.

Durante 30 anos as Muriçocas saíram por aí “es-
palhando alegria de Tambaú ao Rio Sanhauá”. Além de 
termos servido de vitrine para os artistas paraibanos, para 
nossos valores culturais nascentes, também acolhemos 
vários nomes de repercussão nacional como Elba Rama-
lho, Zé Ramalho, Alceu Valença, Morais Moreira, Carlinhos 
Brown, Chico César, Lucy Alves, Os Gonzagas, além de ou-
tros valores da terra, como Diana Miranda, Gracinha Teles, 
Liss Albuquerque, dentre muitos outros.

 Mas agora, sem a necessária ajuda dos poderes pú-
blicos, o Muriçocas não pode mais se sustentar. É sempre 
assim na Paraíba.

O que dirão os turistas, que compraram passagem, 
pagaram hospedagem e vão chegar à Paraíba em busca de 
festa e alegria? Uma festa que se realiza desde os fins dos 
anos 1980.

Agora vai acabar? Acabou, chorare? Os românticos 
organizadores estão cansados de tirar leite das pedras. 
Dizem-me que só têm recursos para pagar um trio elétrico 
(o trio do Mestre Fuba) e na programação só constam as 
presenças de um grupo de danças africanas e o balé da 
UFPB. Foi isso que me disseram. E isso é suficiente para 
arrastar 500 mil pessoas?

O Mestre Fuba se diz cansado desses 30 anos de 
picadas e alegria e está preparando o jovem e talentoso 
compositor paraibano Zé Neto para substituí-lo. Este ano, 
os dois estarão em cima do trio saudando os foliões e até 
já compuseram, em parceria, a música que celebra os 30 
anos do bloco. O jovem ainda não está pronto. Não tem 
a liderança, nem a tarimba do seu Mestre, mas logo, logo 
deverá assumir sua posição de honra no panteão do Muri-
çocas. No entanto, embora sem o brilho de anos anteriores, 
o bloco vai sair. As pessoas que trabalham na organização 
ainda não jogaram a toalha, ainda não penduraram as chu-
teiras, mas apenas com a vendas das camisetas (que por 
sinal ficou linda, uma criação do multiartista Dadá Vences-
lau) está claro e evidente que o bloco não se sustenta.

Seguindo a tradição do bloco, o estandarte do ano 
será uma criação da artista paraibana, do Miramar, Thaïs 
Gualberto, e está sendo pintado na sala de visitas da minha 
casa, devendo ficar pronto dentro dos próximos dias.

Este texto é também um desafio às nossas autorida-
des. Quem vai assumir a responsabilidade pela decadência 
do Muriçocas do Miramar? Sei que está faltando dinheiro, 
mas será que falta para todos? O Muriçocas representa um 
grande patrimônio cultural e artístico para a Paraíba. Além 
disso, a Quarta-Feira de Fogo traz um significativo retorno 
financeiro para nossos hotéis, restaurantes, pequenos 
comerciantes, etc, o que é revertido de forma positiva sob a 
forma de impostos e outros benefícios para o Estado e para 
a cidade.

Lanço aqui esse desafio para a população de João 
Pessoa que é também um pedido de socorro aos nossos 
poderes públicos!  

Lembranças de minha vida

FOTOS: Reprodução/Internet

gostava de rabiscar, que pensava que 
não havia idade para ingressar no 
mundo das letras transformadas em 
história ou em dizeres poéticos. Cora 
Coralina estreiou na literatura aos 76 
anos de idade e fez da vida e morte 
uma poesia: “Não morre aquele/que 
deixou na terra/a melodia de seu 
cântico/na música de seus versos”./ 
Ela escreveu isso muitas vezes. “Ajun-
tei todas as pedras/que vieram sobre 
mim./ Levantei uma escada muito 
alta/e no alto subi,/ Teci um tapete 
floreado/e no sonho me perdi./”

      Hortensio Ribeiro não buscou 
o lado mais fácil da vida, mas conse-
guiu compreender que mesmo sem 
facilidade alguma era possível encon-
trar a tal poesia no cotidiano da dor. 
Não há poesia sem dor. A vida nasce 
da dor. O amor mais amado surge 
depois de uma dor prolongada.

      Não há amor sem conquista. 
Os amantes precisam ao menos se 
deixar conquistar. As artimanhas da 
sedução têm um encanto próprio de 
quem tenta tocar no ponto frágil e 
depois fortalecer juntos. Amores doí-
dos, os não correspondidos. Histórias 

Artigo Molina Ribeiro Jornalista e escritora - molina.ribeiro736@gmail.com

de ausências, de 
lágrimas de quem 
deu e não recebeu. 
Não deveria ser 
gratuito o senti-
mento daquele que 
ama? Não é gratui-
ta a chuva que cai 
abundantemente? 
A vida, toda ela é 
uma graça. Bem 
mas os homens 
não são deuses. E 
poucos são aqueles 
que conseguem 
dar sem exigir, sem 
projetar. Que-
brando pedras e 
plantando flores. 

Quando penso nos sofrimentos de 
meu pai e na sua leveza, fico me per-
guntando se uma coisa tem relação 
com a outra. Será que as pessoas que 
mais sofrem são as que mais amadu-
recem? Será que a dor é que tem o 
poder de dar majestade ao amor?

      Não entendo a tristeza como 
ausência de felicidade. Acho que elas 
coexistem. Somos felizes e tristes. 
Felizes porque tentamos entender a 
nossa missão. Tristes porque assim 
tem de ser. A tristeza nos empresta 
respeito ao outro e percepção mais 
aguçada da dor. Talvez tristeza seja 
ausência de alegria, de riso fácil, não 
de felicidade.

      Chorei a ausência das rea-
ções humanas daquele corpo sem 
vida. Chorei a orfandade incômoda, 
o adeus forçado, a separação. Choro 
hoje a impossibilidade dos afetos.  É 
abstrata sua presença. É memória 
e esperança. Apenas isso. Meu péi 
amado não passa mais os natais co-
migo, nem os seus aniversários.
*A escritora Molina Ribeiro vai se ausentar 
deste espaço durante duas semanas para 

tratamento de saúde
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Homenagem

“A Sangue frio” romance de 
não-ficção por excelência
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PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

“O repórter franziu os lábios. ‘Ninguém do jornal que-
ria fazer esta matéria. Nem eu’.” Foi o que disse um dos 
repórteres que cobria o enforcamento dos dois assassinos 
da família Clutter. No entanto, qualquer um daria o máxi-
mo de si para poder acompanhar essa busca que durou, 
para Truman Capote, cinco anos. Perder a cena final seria 
como sair do aniversário antes de partirem o bolo. Fazer 
jornalismo literário é, não apenas contar histórias, mas vi-
venciá-las. Emoção, sentimento, reações. Sem isso conti-
nuamos a escrever o jornalismo diário. 

A história de “A Sangue Frio” conta, numa perspectiva 
jornalística e ao mesmo tempo romântica, toda a história 
do assassinato de quatro membros da respeitada família 
Clutter, residentes da cidade de Holcomb, no interior do 
Kansas (EUA). O escritor americano deu um dos primeiros 
passos para mudar a velha – e ainda permanente –  forma 
de se fazer jornalismo. De acordo com ele, criou um novo 
gênero durante os cinco anos de entrega ao trabalho de 
descobrir, junto com as investigações, o fim do crime mais 
bárbaro de Holcomb. 

Os assassinos Perry Smith e Dick Hickock são perso-
nagens insanos nas mãos de Capote. Mesmo com sangue 
nas mãos e ambições na cabeça, o autor consegue roman-
tizar e desvendar alguns lados de Perry, um jovem sensível 
e amante da leitura. Havia mesmo uma grande empatia 
entre Capote e um dos assassinos dos Clutter. Durante a 
leitura das 432 páginas, é possível criar afeição e despre-
zo pelos dois criminosos que amarraram e atiraram fria-
mente na família. O retrato feito dos dois, em conversas 
realizadas na prisão, é talvez maior do que quem eles são 
realmente. Com declarações e características expostas 
com clareza, Capote deixa a leitura e a interpretação muito 
fácil ao leitor. É possível sentir pena e compaixão. Saindo 
da ficção, Capote mancha o papel de realidade. E talvez por 
isso, por humanizar tanto a sua narrativa, os sentimentos 
do leitor são tão aflorados. 

Desde o primeiro pensamento para cometer o crime, 
até a última respiração com a corda envolta do pescoço, o 
autor percorreu estradas e relatos e tornou-se próximo da 
família Clutter, ainda que eternamente distante de todos 
eles. Capote foi versátil e completo, mesclou longas de-
clarações fundamentalmente necessárias, junto a trechos 
de análises próprias. O escritor foi um dos poucos que os 
assassinos quiseram conversar quando, finalmente, foram 
presos. Truman Capote foi o confidente de Perry e Dick. 
Compôs um acervo de material que nenhum jornalista na 
época foi capaz e deu o grande passo para, enfim, trazer 
prazer no texto jornalístico.

A decisão de Capote de escrever sobre uma chacina 
foi tão abrupta quanto a sua ida para Holcomb. Viu uma 
nota na página do jornal e resolveu investigar um crime 
que acontecia a mais ou menos 2,3 mil quilômetros, tor-
nando o seu livro uma das maiores reflexões sobre a vio-
lência na América. Primeiramente, A Sangue Frio foi veicu-
lada em forma de grande reportagem na revista The New 
Yorker, em quatro capítulos. Capote abriu caminho para 
muitos escritores falarem sobre a realidade junto a per-
sonagens comuns, de dias também comuns. Em A Sangue 
Frio Capote revelou a linha editorial da revista The New 
Yorker, também seguida por jornalistas como Harold Ross 
(fundador da revista) e William Shawn.

“Uma das grandes sacadas da dupla (Ross e William) 
foi ter percebido que havia uma sedutora zona cinzenta 
entre jornalismo e a literatura – e ter feito dessa área de 
névoas um dos pilares editoriais de uma publicação de pe-
riodicidade semanal”, escreveu o jornalista brasileiro Ma-
tinas Suzuki Júnior, no pósfácio de A Sangue Frio. E a ver-
dade é justamente essa, a capacidade de fugir da saturação 
diária de publicar notícias quentes, mas de leituras frias, e 
correr para uma publicação que causa prazer e atração ao 
leitor. “Os bons jornalistas literários se dizem menos in-
teressados na exatidão das palavras de suas entrevistas – 
como faz o jornalismo rotineiro – do que em vislumbrar os 
sentidos mais profundos mascarados pelas palavras dos 
entrevistados. Eles pretendem traçar o perfil da alma de 
seus personagens”, finaliza.

FOTO: Divulgação

Shaolin, o homem que distribuía risadas Literatura em destaque

Conheci Shaolin quando eu ainda 
era uma criança e ele já começava a 
despontar no cenário nacional, embo-
ra já fosse completamente conhecido 
localmente. Uma prima minha, Patrícia 
Torreão, tinha uma locadora de vídeos 
de saudosa memória no coração de 
Campina Grande e foi neste local que 
começaram a ser alugadas as primeiras 
fitas das apresentações de Shaolin.

Ela mantinha uma grande amizade 
com ele e fez acontecer o meu encontro 
com o humorista em 1998. Como eu re-
citava versos engraçados, fui apresenta-
do a esse mestre do riso como promessa 
do humor. Ele foi esplendidamente gen-
til e atencioso. Lembro do respeito com 
que me escutou e como também me fez 
rir. Ele era a estrela, mas me deixou tão à 
vontade que fez eu me sentir um peque-
no astro completamente confortável ao 
lado de tão genial artista.

Os anos se passaram e outro dia, já 
eu estando crescido, o reencontrei no-
vamente em uma gravação no trem do 
forró em Galante, eu atuando no jornalis-
mo campinense e ele no entretenimento 
da grande mídia nacional. Mesmo após 
tanto tempo, Shaolin me reconheceu, se 
despiu do personagem que vinha fazen-
do graça em cada vagão e me dirigiu uma 
palavra de amigo. Ele era muito humilde.

O tempo vai passando e no dia do aci-
dente do comediante, estavam novamen-
te nossos caminhos se entrecruzando. Eu 
trabalhava na redação de uma televisão 
campinense e fiquei incumbido de acom-
panhar os detalhes daquela notícia trá-
gica. As coincidências não parariam por 
aí porque logo eu ficaria sabendo que o 
artista sofreu o acidente quando saía do 
distrito campinense de São José da Mata, 
minha terra e de toda a minha família. 

Passados estes cinco anos, eu comecei 
a conviver com pessoas diretamente 
ligadas a Shaolin e que antes eu não 
conhecia, o que me mantinha ligado, 
ainda que indiretamente, ao humoris-
ta. Quinta-feira, 14 de janeiro de 2016, 
chegava e eu novamente estava no jor-
nalismo cotidiano para noticiar a morte 
de Francisco Jozenilton Veloso.

O homem que fez milhares de 
pessoas sorrir não imaginava que fa-
ria tantos mais chorar pela sua morte. 
Foram cinco anos de espera, expecta-
tiva. Todos aguardavam que em algum 
momento o riso retornasse ao rosto 

nipônico de Shaolin... Todo mundo 
alimentava essa esperança silenciosa-
mente. Enquanto todos lembravam de 
Shaolin, Francisco relutava também 
em silêncio para sair daquela situação. 
O humor e o amor dos familiares eram 
suas armas. Agora, eram as pessoas 
que queriam animá-lo. Em vez do riso 
da plateia, ele passou a escutar a frase 
#ForçaShaolin. Dali em diante éramos 
todos Shaolin. Ele não estaria só, até 
porque ele próprio era mais de um, 
com a facilidade de imitar qualquer 
pessoa e se transformar. Vai agora se 
transformar em uma alegre lembrança.

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.

Dani Fechine
Especial para A União

O jornalista e poeta campinense Rafael Melo com o saudoso humorista Shaolin, em 1988

Rafael Melo
Especial para A União
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Com shows do cantor e com-
positor Wister hoje e do Trio APX 
amanhã, o projeto Cambada chega 
à segunda semana de programação. 
A proposta, cujo nome faz referên-
cia ao coletivo de caranguejos, con-
siste em realizar uma curta tem-
porada de shows onde artistas da 
terra se apresentam com repertó-
rio construído exclusivamente com 
músicas de compositores paraiba-
nos. As apresentações acontecem 
na Sala de Concertos Maestro José 
Siqueira, sempre a partir das 20h. 
Os ingressos custam R$ 10 (inteiro) 
e R$ 5 (meia-entrada). A venda de 
ingressos é feita na bilheteria do lo-
cal, começando às 18h. 

Com a ação, a Funesc oferece 
um breve panorama da produção 
local à população, ampliando des-
sa forma o acesso às mais variadas 
vertentes da música, onde cada 
artista apresenta, além de seu re-
pertório autoral, músicas de con-
terrâneos. “Pretendo cantar poucas 
músicas minhas. Vou cantar mesmo 
é canções de alguns companheiros 
que pincei na nossa cena musical e 
que se encaixa um pouco com mi-
nha forma de tocar e cantar”, expli-
ca o músico Adeildo Vieira. 

Wister
Wister nasceu em 1985, em 

João Pessoa, sem nenhuma ligação 
direta com a música, surpreendeu 
e surpreende até hoje os irmãos, 
pais e amigos mais próximos ao fi-
gurar ao longo dos anos boas notí-
cias sobre suas composições, par-
cerias e trabalhos bem aceitos pela 
crítica e pelo público. Desde os 11 

anos de idade, o cantor e compo-
sitor mostrou uma empatia imen-
sa com a música, cantarolava sem 
muito pudor canções de Gilberto 
Gil, Caetano Veloso, Vital Farias, 
Alceu Valença entre outros tantos, 
também nesta época ele teve o pri-
meiro contato com um instrumen-
to musical, um pequeno teclado de 
apenas duas oitavas que “chiava 
estranho” com as pilhas fraquinhas 
e um xilofone multicor.

Em meados de 2005, em uma 
brincadeira de estúdio, Wister é 

pego de surpresa ao ter uma in-
terpretação sua gravada pelos co-
legas de trabalho em um estúdio 
de gravação desativado que havia 
sido alvo de uma operação de re-
montagem. Depois desta surpresa, 
o cantor e compositor resolve se 
aventurar pelos caminhos da mú-
sica de vez e dedicar-se mais ao 
canto.

Agora, Wister finaliza seu novo 
trabalho, Eu Daqui, que traz um 
novo tempero, novas influências e 
uma musicalidade que remete às 

origens da música brasileira, com  
referências a grandes composito-
res como Gilberto Gil, ídolo incon-
testável do cantor que ganhou uma 
homenagem com a canção Um Rei 
(música selecionada no Music From 
Paraíba 2014) , além de um passeio 
pelos elementos do samba, do for-
ró e da música africana. O músico já 
está com o show novinho em folha 
preparado para figurar nos palcos 
em 2015, levando ao público um 
misto de festa, romance e homena-
gens as suas origens. 

APX
Em meados de 2015, os mú-

sicos, compositores, produtores 
e artistas paraibanos Alex Ma-
dureira, Paulinho Ditarso e Xisto 
Medeiros, na ânsia de criar e exe-
cutar um repertório musical in-
teiramente autoral e baseado nos 
ritmos tipicamente paraibanos, 
formam o grupo APX. Criado a par-
tir do laboratório de experimenta-
ções e pesquisas, o grupo, como o 
próprio nome já diz, traz um pou-
co da experiência, paixão e amor 
pela música de cada um dos seus 
componentes. Com formação or-
gânica, acústica e eletrônica, a gui-
tarra pulsante de Alex Madureira; 
os simples, o pandeiro e o violão 
de Paulinho Ditarso; e os contra-
baixos acústico e elétrico de Xisto 
Medeiros, o APX propõe uma via-
gem ao desconhecido, uma experi-
ência com o novo, onde a música 
é soberana acima dos modismos e 
das tendências de mercado. 

Paraibanos no palco
Wister é a atração de hoje do Projeto Cambada, no Espaço Cultural

n Evento: Projeto Cambada

n Data: 13 a 28 de janeiro

n Hora: 20h

n Local: Sala de Concertos Maestro José 

Siqueira – Espaço Cultural/ João Pessoa

n Ingressos: R$ 10 (inteiro) e R$ 5 (meio)*

n Quinta, 21/01 – Trio APX 

    Quarta, 27/01 – Totonho

    Quinta, 28/01 – Adeildo Vieira 

*A venda de ingressos é feita na bilheteria 
do local do show, começando às 18h

Serviço
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Paraibano iniciou a sua trajetória artística ainda no início da adolescência, cantando músicas dos seus ídolos

Lucas Silva  
Especial para A União

“Vamos iniciar a oficina do 
zero, ou seja, tudo vai sair do pa-
pel em branco até a construção de 
fato do projeto completo. Mesmo 
que o projeto não possa ser con-
cluído, quem participar vai saber 
como efetuar a sua construção”, 
disse o Secretário Executivo do 
Fundo de Incentivo à Cultura 
(FIC) que em entrevista para ao 
jornal A União na manhã desta 
terça-feira (19) confirmou a aber-
tura das inscrições para oficina de 
elaboração de projetos culturais, 
por meio da Secretaria de Estado 
da Cultura. 

As inscrições tem início nes-
ta quarta-feira (20) e serão rea-
lizadas no município de Juru. No 
total estão sendo ofertadas 40 
vagas, sendo 20 direcionadas aos 
moradores de Juru e as demais  
pessoas residentes na 11ª regio-
nal de cultura. A duração da ofi-
cina é de seis horas, sempre aos 
sábados, nos turnos da manhã e 
da tarde.

“A realização das oficinas 
prioriza as regiões que menos 
acessaram recursos do Governo 
do Estado na área da cultura. Nos-
sa intenção é oferecer capacitação 
aos agentes culturais das regiões 
marcadas pelos menores índices 
de participação nos editais do 
fundo, e que, sintomaticamente, 
são aqueles com os mais baixos 
indicadores sociais”, explica o ges-
tor executivo do FIC Pedro Santos.

Quem pode se inscrever? – 
Gestores, produtores culturais e 
artistas podem solicitar a inscri-
ção através do e-mail secult@juru.
pb.gov.br até o dia 10 de fevereiro. 
No ato da inscrição, o interessado 
deve informar nome completo, 
CPF, endereço e telefone.

O Secretário Executivo do FIC 
disse ainda que, geralmente as 
oficinas são levadas para outras 
cidades quando as prefeituras ou 
gestores responsáveis das demais 
regiões entram em contato com o 
FIC e solicitam, no caso a primei-
ra cidade que iremos será Juru. 
Dessa forma, todo material da ofi-
cina é organizado para atender o 
chamado. “Neste ano de 2016 es-
tamos nos antecipando para aten-
der mais cidades do que o ano 
passado”, ressaltou Pedro.  

Diferente do ano de 2014, 
cujo foi ensinado às pessoas como 
preencher um formulário padrão, 
quais os principais erros cometi-
dos e como prosseguir com o pre-
enchimento, este ano os oficinei-
ros irão ensinar como elaborar um 
projeto cultural do começo ao fim. 

Durante as seis horas aula, 
a oficina irá passear por quatro 
pontos cruciais. O primeiro deles 
será a explicação inicial do pro-
jeto, logo após serão detalhados 
os conceitos a serem trabalhados 
para formar a base de tamanha 
empreitada cultural, depois será 
explorado o que é necessário para 
realizar o projeto e por fim, a for-
mação e conclusão para ser posto 
em prática.

Além dos quatro pontos ini-
ciais, o programa prevê a apresen-
tação das principais leis de fomen-
to à cultura no Brasil, os conceitos 
básicos empregados no campo da 
cultura, estratégias de produção e 
a formatação de projetos. 

Em Juru, a Oficina de Elabora-
ção de Projetos Culturais acontece 
na Escola Estadual de Ensino Fun-
damental e Médio América Floren-
tino, das 9h às 12h e das 14h às 
17h. Além de contar com o apoio 
da Secretaria Municipal de Cultu-
ra, Secretaria Municipal de Educa-
ção e Prefeitura Municipal de Juru.

FIC oferece vagas da Oficina 
de elaboração de projetos

Nonato Nunes
Especial para A União 

Há até bem pouco tempo o 
morador de Guarabira (96 km da 
capital, João Pessoa) não sabia, 
com um relativo grau de certeza, 
o real significado do topônimo 
da cidade. Para alguns, “Berço 
das garças”; para outros, “Garças 
azuis”. Alguns autores buscaram 
dar um basta numa discussão 
que já dura décadas. Luís da Câ-
mara Cascudo, no seu Geografia 
do Brasil Holandês (1956) tra-
duz o topônimo como “Pássaro 
verde”. Já o historiador paraiba-
no Wilson Nóbrega Seixas, no seu 
Viagem através da Província da 
Paraíba, p. 192, escreve “Pássaro 
d’água”. Outro estudioso (Clerot, 
1978, p.294) explica o topônimo 
como sendo “Pouso dos guarás”. 
Já o professor, historiador e tu-
pinólogo campinense Vanderley 
de Brito foi mais profundo nessa 
investigação e diz que “Pássaro 
azul” é a tradução mais coerente. 
Devemos recordar que a forma 
escrita que chegou até nós – e 
de conformidade com o mapa do 
cartógrafo alemão Georg Marc-
grave (1610 – 1644) – é “Guirao-
bira”. O professor campinense 
explica o significado do topôni-
mo da seguinte forma: Guirá – 
“pássaro” + oby – “azul ou verde” 
+ yra – sufixo masculino indicati-
vo de clã. Tem razão o estudioso 
campinense quando afirma ser 
“Pássaro azul” a forma mais coe-
rente para o significado exato da 
palavra em questão.

Na pesquisa que estou reali-
zando para o meu próximo livro 
descobri algumas particularidades 
da língua tupi. E uma delas tem a 

ver com a etimologia da palavra 
Guarabira (Guiraobira). Por exem-
plo: os nossos primitivos habitan-
tes usavam a palavra “ua’ra” (ou 
“Guarâ”) quando queriam se refe-
rir a uma ave sem qualquer outra 
especificidade. No entanto, quan-
do se referiam a pássaro (uma ave 
minúscula) a palavra usada era 
“ui’ra” (ou “Guirá”). Atentem para a 
diferença na acentuação das duas 
formas. Alguns pesquisadores en-
tendem estar a palavra Guará (de 
Guarabira) relacionada a um ma-
mífero. Nesse caso a escrita, em 
tupi, seria diferente (“aua’ra”). 

Na história da Paraíba te-
mos alguns vocábulos correlatos, 
como, por exemplo, Guirajibe 
(Guirá, “pássaro” + jibe, “braço”), 
ou “Braço de Pássaro”, erronea-
mente traduzido por “Assento de 
Pássaro”, significado com o qual já 
estamos familiarizados. O parente 
de Braço de Pássaro era Pirajibe, 
ou seja, “Braço de Peixe” (pira, 
“peixe” + jibe, “braço”). Vamos 
encontrar, ainda, um rio de nome 
Inhobim, ou I-nhu-oby, o qual sig-
nifica “rio do campo verde”. Perce-
ba a partícula “oby”, a mesma que 
aparece em Guira-oby-yra. No pri-
meiro caso se traduz tal palavra 
como sendo “verde” por se tratar 
de um campo. Já na palavra Gua-
rabira, por tradição, “oby” deve 
ser traduzido por azul.

Guiratinga, nome tupi de 
uma ave, é traduzido no Aurélio 
(5ª edição, 2010) como sendo 
“garça-branca-grande”. Ora, gar-
ça é palavra do vocabulário latino 
(“gartia”), logo, não tem origem 
na língua tupi. Ao pé da letra, a 
tradução deveria ser “pássaro-
grande-branco”, como se para os 
índios essa espécie fosse um pás-

saro que crescera além do seu ta-
manho normal. Na Paraíba existe 
uma cidade chamada Uiraúna. O 
seu significado é “pássaro preto” 
(“ui’ra”, pássaro + “una”, preto). 

Na língua tupi existem al-
gumas particularidades quanto 
à inexistência de certas letras 
comuns no alfabeto português. 
Não vamos encontrar, na língua 
tupi, os fonemas /r/, /s/, /l/,/f/. 
Em palavras como Guiraobira o 
/g/ inicial parece ser uma com-
pensação fonética imposta pelos 
tradutores portugueses, uma vez 
que a palavra poderia, perfeita-
mente, ser escrita “Uiraobira”, 
assim como Uiraúna (cidade) ou 
uirapuru (pássaro). Vale salien-
tar que pelas regras ortográfi-
cas em vigor palavras indígenas 
(assim como africanas, árabes e 
exóticas) não devem ser escritas 
com a consoante /g/, a qual deve 
ser substituída pelo /j/. Assim 
sendo, estão incorretas palavras 
como AraçaGi (deveria ser Ara-
çaJi) e CuiteGi (CuiteJi), duas ci-
dades do Estado da Paraíba.

Assim sendo, creio que es-
tão dirimidas as dúvidas quanto 
ao real significado do topônimo 
Guarabira, oriundo do antro-
pônimo Guiraobira, chefe tribal 
que viveu na área onde hoje está 
um dos mais importantes muni-
cípios do Estado da Paraíba.

Na terra do chefe “Pássaro Azul”
guarabira
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OI e Vivo são multadas pelo 
Ministério da Justiça por 
promoções irregulares

Efeito do El Niño
Ministério prevê três meses de seca no Nordeste

FOTO: Reprodução/Internet

Marcelo Brandão 
Repórter da Agência Brasil

Pesquisa feita pelo Ibope Inteli-
gência, em parceria com a Worldwi-
de Independent Network of Market 
Research, revelou que 50% da po-
pulação brasileira não acredita que 
2016 será melhor que 2015. Desses, 
13% dizem esperar um ano igual e 
32% acreditam que será pior que o 
anterior.

Para os outros 50% da popu-
lação, 2016 será melhor que o ano 
passado, segundo a pesquisa. No en-
tanto, o percentual de otimistas no 
Brasil está abaixo da média global, 
de 54%, e já foi muito maior.

“A série histórica da pesquisa 
revela que a perspectiva da popu-
lação brasileira para o ano seguinte 
permaneceu otimista, no patamar 
de 73%, de 2008 até 2014, quando 
ocorreu a primeira queda no otimis-
mo (57%), seguida de um novo re-
cuo em 2015 (49%)”, destacou o Ibo-
pe Inteligência.

Do outro lado, o nível de pes-
simismo no País é o maior já regis-
trado pelo levantamento. Em 2011, 
por exemplo, apenas 6% dos brasi-

leiros achavam que teriam um ano 
pior do que o anterior. O País mais 
otimista do mundo, segundo a pes-
quisa, é Bangladesh, onde 81% da 
população acha que 2016 será me-
lhor que o ano anterior. Os outros 
dois países mais otimistas são a Ni-
géria (78%) e a China (76%). Na ou-
tra ponta estão o Iraque, onde 56% 
das pessoas acreditam que esse ano 
será pior que 2015, os italianos (52% 
de pessimistas) e os gregos (51%). A 
pesquisa ouviu 66.040 pessoas em 
68 países, entre setembro e dezem-
bro de 2015. No Brasil, foram feitas 
2.002 entrevistas.

Brasileiros estão menos 
otimistas em relação a 2016

ABAIXO DA MÉDIA GLOBAL

Sabrina Craide 
Repórter da Agência Brasil

O fenômeno climático El Niño perma-
necerá influenciando o clima do País nos 
próximos meses. Haverá diminuição de 
chuvas no Norte e Nordeste e aumento de 
chuvas no Sul. A conclusão é do Grupo de 
Trabalho sobre Previsão Climática Sazonal 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (MCTI), que se reuniu ontem para 
elaborar a previsão para os meses de feve-
reiro, março e abril deste ano.

O pesquisador Paulo Nobre, do Institu-
to Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 
diz que o El Niño que está ocorrendo ago-
ra é parecido com o fenômeno que ocorreu 
em 1997 e 1998, quando houve uma gran-
de seca na região Nordeste. 

“Há uma possibilidade de que a dimi-
nuição do total de chuvas seja expressiva; 
que não se trate apenas de uma pequena 
redução. O que podemos esperar é que os 
períodos entre chuvas se alarguem”. Se-
gundo ele, o total de chuva abaixo da mé-
dia e a distribuição irregular represente 
uma necessidade de ações preparatórias 
para reduzir o impacto da seca. Para a re-
gião Sul, ele alerta que as chuvas deverão 
aumentar, nos próximos meses, exigindo 

atenção. “A preparação é saber que vem 
mais chuvas na região Sul, que pode ou 
não atingir o Estado de São Paulo, alguns 
meses sim, outros não. O sinal mais forte 
do El Niño na região Sudeste é o aumento 
de temperatura”, disse. Em relação à tem-
peratura, os próximos três meses devem 
ser de dias mais quentes em todo o Brasil, 
com exceção do Sul, onde as temperaturas 
devem ficar em torno da média devido à 
maior quantidade de chuvas.

Segundo o ministro da Ciência e Tecno-
logia, Celso Pansera, a análise do grupo vai 
orientar as ações do governo nas áreas de 
geração de energia, produção agrícola e o 
uso da água para abastecimento humano e 
animal. “A partir desses modelos, a Agência 
Nacional de Águas, o Ministério de Minas e 
Energia, associados aos nossos institutos, 
farão as análises do estoque de água, da 
previsão para os próximos meses, e onde 
vai ter que aumentar ou reduzir as vazões 
nos próximos meses”, disse.

O Grupo de Trabalho sobre Previ-
são Climática foi criado em 2013 e reú-
ne representantes do Inpe, do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia e 
do Centro Nacional de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Naturais, entidades 
vinculadas ao ministério.

Quem está buscando 
formação  profissional na 
área do agronegócio, tem 
uma excelente oportuni-
dade de conquistar uma 
vaga no curso técnico em 
Agronegócio da Rede e-Tec 
Brasil no Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural-
Senar. As matrículas para o 
terceiro processo seletivo 
do curso já estão abertas 
no portal http://etec.senar.
org.br/ e vão até o dia 15 
de fevereiro.  

Por ser um curso for-
mal de nível técnico, cer-
tificado pelo Ministério 
da Educação (MEC), para 
se inscrever o candidato 
precisa ter o Ensino Mé-
dio completo. A seleção é 
realizada por meio de pro-
vas objetivas de Matemáti-
ca, Conhecimentos Gerais, 
Português e Redação.

Neste terceiro proces-
so seletivo para o curso 
Técnico em Agronegócio, o 
Senar está oferecendo mais 
de 2.500 vagas em 19 es-
tados do País. Para a Para-
íba serão disponibilizadas 

160 vagas, sendo 80 em 
João Pessoa, 40 em Alagoa 
Grande e 40 em Campina 
Grande.  E quem não quiser 
perder a chance de partici-
par do curso, deve revisar o 
conteúdo da prova seletiva, 
porque há uma alta concor-
rência pelo fato do curso 
ser gratuito, quase todo na 
modalidade a distância e 
ser de alta qualidade.

“A aquisição de conhe-
cimentos técnicos amplia 
as oportunidades de tra-
balho e melhora a quali-
dade de vida no campo e, 
consequentemente, contri-
bui para o crescimento da 
produção em nosso País e 
esses cursos do Senar são 
reconhecidos, em nível na-
cional, como excelentes 
pela formação que eles pro-
porcionam e pela facilidade 
de acesso ao conhecimento, 
já que os cursos são feitos, 
em sua maior parte, de for-
ma semipresencial”, lembra 
o presidente da Associação 
dos Plantadores de Cana da 
Paraíba (Asplan), Murilo 
Paraíso.

Capacitação da UEPB
A Escola Agrícola Assis 

Chateaubriand da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), instalada no Cam-
pus II, em Lagoa Seca, está 
com pré-matrículas aber-
tas até o dia 29 de feverei-
ro para o curso Técnico em 
Agropecuária. 

Os interessados devem 
se dirigir à Secretaria do 
Curso, localizada no Sítio 
Imbaúba, Zona Rural de La-
goa Seca, das 7h30 às 11h, 
para efetivar a inscrição.

Ao todo estão sendo 
oferecidas 300 vagas, que 
serão preenchidas conforme 
ordem de chegada. 

As aulas serão presta-
das gratuitamente através 
de sistema modulado, sen-
do focadas prioritariamente 
no ensino da Agricultura e 
Pecuária e destinadas aos 
alunos que concluíram o 
Ensino Fundamental, estão 
cursando o Ensino Médio/
Superior ou que já tenham 
concluído o Ensino Médio/
Superior. O curso tem a du-
ração de dois anos.

Senar e escola agrícola da 
UEPB realizam matrículas

AGRONEGÓCIO E AGROPECUÁRIA

Nível de pessimismo 
no País é o maior 
já registrado pela 
pesquisa feita pelo 
Ibope e Worldwide 
Independent Network 
of Market Research
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bom desempenho no enem e sisu

Presidiário é o 1º em Letras da UFPB
odontologia do unipê 
seleciona usuários

A Clínica-Escola de Odontolo-
gia do Centro Universitário de João 
Pessoa – Unipê está com novas vagas 
para atendimentos. A partir de hoje, a 
clínica realizará agendamentos para 
triagem de pacientes que ainda não 
foram atendidos pelo espaço. Para 
ter acesso aos atendimentos, que são 
filantrópicos, os interessados devem 
ter encaminhamento de postos pú-
blicos de saúde e ter idade a partir 
dos 12 anos. Crianças menores de 12 
anos poderão realizar agendamento 
a partir de março. O agendamento é 
feito por telefone, pelo número 2106-
4810, entre os períodos das 8h à 12h 
e das 13h às 18h. 

Central antidrogas 
atendeu 22 mil

A Central de Atendimento 
sobre Drogas mostra que 22 mil 
pessoas procuraram o serviço Ligue 
132 do Ministério da Justiça em 
2015. A Central funciona 24 horas 
por dia, inclusive nos finais de se-
mana e feriados e as ligações são 
gratuitas. Os Estados de São Paulo 
(3.050 chamadas), Rio Grande do 
Sul (1.916), Rio de Janeiro (1.843) 
e Minas Gerais (1.284) foram a ori-
gem da maior parte das ligações em 
busca de ajuda para interromper o 
uso de substâncias psicoativas. Por 
ser um serviço anônimo, 8.470 pes-
soas preferiram não informar local 
de residência.

Comissão da Cultura 
terá 11 reuniões

A Comissão Nacional de In-
centivo à Cultura (Cnic) divulgou a 
agenda de atividades deste ano, que 
contempla 11 reuniões ordinárias 
em 2016. O primeiro encontro será 
realizado de 26 a 28 deste mês, em 
Brasília. Depois a agenda mensal vai 
se revezar entre a capital federal e 
encontros itinerantes em cidades de 
diferentes regiões do País. A Cnic é 
responsável por analisar e dar pare-
cer final sobre aprovação de projetos 
culturais que se candidatam à cap-
tação de recursos de renúncia fiscal 
via Lei Rouanet. O grupo é formado 
por representantes dos setores 
artísticos, culturais e empresariais, 
em paridade da sociedade civil e do 
poder público.

oscar reconhece que 
é preciso diversidade

A presidente da Academia de 
Cinema dos Estados Unidos, Cheryl 
Boone Isaacs, admitiu que a enti-
dade precisa de uma mudança, na 
sequência de críticas apontadas à 
ausência de qualquer artista negro 
entre os nomeados. Em comunicado 
divulgado na segunda-feira à noite, 
Cheryl Boone Isaacs manifestou-se 
“destroçada e frustrada” pelas fa-
lhas da academia, em matéria de di-
versidade. “É uma discussão difícil, 
mas importante, e está na altura de 
se fazerem grandes mudanças”.

Garantia safra paga 
agricultor da pb

A autorização de pagamento 
do Garantia Safra para 80.766 agri-
cultores familiares de 99 municípios 
da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 
Norte e Sergipe foi publicada nessa 
segunda-feira (18) no Diário Oficial 
da União. Com isso, os saques come-
çaram a ser realizados a partir dessa 
terça-feira (19). O benefício é com-
posto por cinco parcelas de R$ 170, 
totalizando R$ 850 por agricultor. A 
cada mês uma nova portaria é publi-
cada incluindo novos beneficiários. 

O primeiro lugar do cur-
so de Letras da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
período noturno, é um pre-
sidiário que cumpre pena na 
Penitenciária de Segurança 
Máxima Geraldo Beltrão, em 
João Pessoa. Rodrigo Antô-
nio Monteiro, de 35 anos, fez 
601,8 pontos no Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem).

No total, nove dos 64 pre-
sos do sistema penitenciário 
do Estado que se inscreveram 
no Sisu 2016 conseguiram in-
gressar no Ensino Superior 
dentro da primeira lista, divul-
gada segunda-feira.

Rodrigo Monteiro foi con-
denado a 31 anos de prisão por 
roubo e estupro e cumpre pena 
em regime fechado há quatro 
anos. Ele concluiu o Ensino Mé-
dio dentro do Presídio Silvio 
Porto, onde ficou durante três 
anos, após receber a condena-
ção, e assistiu às aulas do curso 
preparatório para o Enem.

Ressocialização
Entre os jovens que 

cumprem medida socioe-
ducativa no Estado também 
houve motivo para come-
morar a lista do Sisu. Um 
rapaz de 17 anos, natural de 
Campina Grande, foi o ter-
ceiro colocado para o curso 
de Engenharia da Computa-
ção para o Instituto Federal 
da Paraíba (IFPB). Ele cum-
pre medida socioeducativa 
na Unidade Lar do Garoto, 

em Lagoa Seca. Dos 14 ado-
lescentes aptos a prestar o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio, 8 foram aprovados e 
um conquistou a aprovação 
para uma área que mais se 
destaca na exportação de 
programas de computação 
na Paraíba. Tanto, que em 
Campina Grande há colabo-
radores atuando na Google 
Inc. empresa multinacional 
de serviços online e software 
dos Estados Unidos.

O Google hospeda e de-
senvolve uma série de servi-
ços e produtos baseados na 
internet. Outros adolescentes 
aguardam a segunda chama-

da para os cursos de Educação 
Física, Computação, Matemá-
tica, Química e Construção de 
Edifícios. Os classificados para 
a segunda fase, que atingiram 
medias acima de 450 pontos, 
poderão concorrer a vagas no 
Sisutec  e no ProUni.

O Sisutec é uma das vias 
de acesso ao Pronatec. Um 
sistema informatizado no 
qual instituições públicas e 
privadas de Ensino Superior 
e de educação profissional e 
tecnológica oferecem vagas 
gratuitas em cursos técnicos 
para candidatos participan-
tes do Enem. O ProUni  é o 
Programa Universidade para 

Todos. Uma iniciativa do Go-
verno Federal para facilitar o 
acesso de alunos carentes ao 
Ensino Superior que oferece 
bolsas de estudos de 50% ou 
100% da mensalidade em fa-
culdades particulares.

A presidente da Fundac, 
Sandra Marrocos, não se con-
teve de tanto  contentamento 
com esse resultado. “Para nós 
que fazemos a Fundac, é mo-
tivo de muita alegria. Imagina, 
um adolescente que vive um 
contexto de privação de liber-
dade, de pobreza e hegemoni-
camente negro, passa em ter-
ceiro lugar para Engenharia 
da Computação?, é algo que 

nos deixa imensamente gra-
tificada”, declarou ressaltando 
também que  “é a certeza de 
que estamos no caminho cer-
to, apesar de toda a complexi-
dade que é gerir a socioeduca-
ção na Paraíba”.

Sandra enfatizou também 
que, mais uma vez, esse resul-
tado comprova que, o que fal-
ta são oportunidades por que 
o potencial desses adolescen-
tes é imenso. Ela agradeceu, 
publicamente, a todos os tra-
balhadores da Fundação, de 
forma especial, aos do Lar do 
Garoto e Abrigo Provisório. As 
matrículas acontecem de 22 a 
26 deste mês.

A matrícula dos aprovados 
no Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu) 2016.1 pelo Instituto Fede-
ral de Educação Ciência e Tecno-
logia da Paraíba (IFPB) começa na 
próxima sexta-feira, prosseguin-
do em 25 e 26 dste mês. A docu-
mentação básica exigida é: uma 
foto 3x4, colorida e recente (com 
identificação do nome no ver-
so); Certidão de Nascimento ou 
Casamento; RG, constando data 
de expedição; CPF; Certificado 
de Conclusão do Ensino Médio 
acompanhado de Histórico Esco-
lar; Título de Eleitor acompanha-
do dos comprovantes de votação 
ou Certidão de Quitação Eleito-
ral (para candidatos maiores de 
18 anos); Certificado de Alista-
mento Militar ou Dispensa de In-
corporação (apenas para homens 
maiores de 18 anos).

O inscrito mediante cotas tem 
outras documentações necessá-
rias que precisa verificar no edi-
tal. O IFPB tem cota para quem 

estudou na rede pública, para 
renda familiar de até 1,5 salário 
mínimo per capita, para quem se 
autodeclara preto, pardo ou indí-
gena e pessoas com deficiência. 
Em Sousa, há cota para quem vive 
em assentamento rural.

Quem não foi selecionado 
na listagem divulgada no dia 18 
tem até o dia 29 de janeiro para 
manifestar o interesse em ficar 
na lista de espera. O candidato 
deve acessar o site do Sisu: http://
sisu.mec.gov.br/ Desde a primei-
ra edição do Sisu, o IFPB sempre 
convoca para lista de espera, por 
isso é importante aderir.

Pode aderir à lista o não-se-
lecionado em nenhuma das op-
ções na chamada regular e quem 
ficou na segunda opção, inde-
pendentemente da matrícula. A 
participação na lista de espera 
está restrita à primeira opção de 
vaga. O candidato deve acessar 
o seu boletim no Sisu e clicar no 
botão que corresponde à confir-

mação de interesse em participar 
da lista de espera. Ao finalizar 
a manifestação o sistema emite 
mensagem de confirmação.

O IFPB ofertou 1260 vagas 
em 10 campi: João Pessoa, Sou-
sa, Campina Grande, Cabedelo, 
Patos, Princesa Isabel, Monteiro, 
Cajazeiras, Picuí e Guarabira. Os 
cursos ofertados são Engenharia 
da Computação, Ciências Bio-
lógicas, Design Gráfico, Medici-
na Veterinária, Educação Física, 
Química, Agroecologia, Tecno-
logia em Alimentos, Automação 
Industrial, Construção de Edifí-
cios, Design de Interiores, Geo-
processamento, Negócios Imobi-
liários, Redes de Computadores, 
Sistemas de Telecomunicações, 
Sistemas para Internet, Admi-
nistração, Engenharia Elétrica, 
Matemática, Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas, Engenharia 
Civil, Física, Telemática, Gestão 
Comercial, Segurança no Traba-
lho e Gestão Ambiental.

Matrícula no IFPB começa na sexta-feira
Candidatos
podem aderir a
lista de espera 
até 29 deste mês
Yara Aquino 
Da Agência Brasil 

Os candidatos que não 
foram selecionados na cha-
mada regular do Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu) 
podem participar da lista 
de espera até o dia 29 de 
janeiro. Também pode par-
ticipar da lista o candidato 
que foi selecionado para o 
curso que escolheu como 
segunda opção ao fazer a 
inscrição. A adesão à lista 
de espera deve ser feita no 
portal do Sisu.

Para aderir, o estudan-
te acessa o sistema e, em 
seu boletim, precisa clicar 
no botão que corresponde 
à confirmação de interesse 
em participar da lista de es-
pera do Sisu. Ao finalizar, o 
sistema emite uma mensa-
gem de confirmação.

A convocação para ma-
trícula dos candidatos em 
lista de espera começa no 
dia 4 de fevereiro. Na lis-
ta de espera, a convocação 
cabe às próprias institui-
ções de ensino.

O Sisu é o sistema infor-
matizado do Ministério da 
Educação por meio do qual 
os estudantes participantes 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) concorrem a 
vagas de Ensino Superior em 
instituições públicas. Nesta 
primeira edição de 2016, fo-
ram ofertadas 228 mil vagas 
em 131 instituições públicas 
de educação superior.

A diferença entre as 
notas de corte entre candi-
datos cotistas e não cotistas 
nos cursos oferecidos no 
Sistema Unificado de Sele-
ção (Sisu), este ano, foi de no 
máximo 4% nos dez cursos 
mais concorridos. 

O índice é considerado 
baixo pelo ministro da Edu-
cação, Aloizio Mercadante. 
“Os cotistas, como são das 
escolas públicas, represen-
tam 80% dos candidatos. 

Eles têm uma concorrência 
muito forte também”, disse o 
ministro. A nota de corte é a 
mínima necessária para o es-
tudante ter a chance de ficar 
entre os potencialmente se-
lecionados para o curso.

Um exemplo da proxi-
midade das notas está entre 
os candidatos ao curso de 
Medicina, que tem a maior 
nota de corte do Sisu: a nota 
de corte da ampla concor-
rência foi 824,74, enquan-
to a do sistema de cotas 
foi 801,19, uma diferença 
de 2,9%. Ciências Econô-

micas apresentou a maior 
diferença, de 4%. Ao todo, 
2.712.937 candidatos se 
inscreveram para 228.071 
vagas em 131 instituições 
públicas de ensino superior. 
Os selecionados deverão fa-
zer a matrícula nos dias 22, 
25 e 26 deste mês. “Não tem 
reserva de vaga. Quem não 
apresentar a documentação 
nesse prazo perde a vaga”, 
alertou Mercadante.

O Sisu usa as notas do 
Enem para preencher va-
gas em instituições públi-
cas de educação superior 

em todo o País. Aqueles que 
não foram selecionados na 
primeira opção de curso 
poderão participar da lista 
de espera, que tem as ins-
crições abertas de hoje até 
o dia 29 de janeiro. É preci-
so acessar o portal do Sisu 
e clicar na opção que con-
firma a inscrição na lista de 
espera. 

O resultado dos selecio-
nados na lista de espera será 
divulgado no dia 4 de feve-
reiro. Caberá ao estudante 
procurar a instituição de en-
sino e fazer a matrícula.

Diferença da nota de corte do Sisu é no máximo 4%
Aline Leal 
Repórter da Agência Brasil

FoTo: Evandro Pereira

Sandra Marrocos, gestora da Fundac, diz que a aprovação de um jovem é a certeza de que a política da instituição “está no caminho certo”

Adolescente que cumpre 
pena socioeducativa foi o 
30 colocado em curso do IFPB
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TIM e Vivo são multadas por promoções irregulares

Falta de transparência
Bolsa Família inicia 
os pagamentos

O Bolsa Família de janeiro co-
meçou a ser pago nessa terça-feira 
para os beneficiários com Número de 
Identificação Social (NIS) com o final 1. 
O programa vai complementar a renda 
de 13,9 milhões de famílias. No total, 
serão transferidos R$ 2,2 bilhões, com 
valor médio do benefício de R$ 161,25. 
O restante será feito até o dia 30. O 
pagamento é feito sempre nos últimos 
dez dias úteis de cada mês. O benefi-
ciário deve observar o último dígito do 
número de identificação impresso no 
cartão. Para cada final do NIS, há uma 
data correspondente por mês que 
indica o primeiro dia em que a família 
pode fazer o saque.

CE decide não usar 
verba no Carnaval

A crise financeira nos municí-
pios e a necessidade de investir em 
áreas prioritárias, como o enfrenta-
mento aos efeitos da seca, levaram boa 
parte das prefeituras de cidades do 
Ceará e o próprio Governo do Estado a 
não destinar verbas públicas para fes-
tas de Carnaval neste ano. A situação é 
acompanhada pelo Tribunal de Contas 
dos Municípios (TCM) e o Ministério 
Público do Ceará (MPCE). O TCM enviou 
ofício a todas as 184 prefeituras re-
comendando que as administrações 
usem recursos após quitarem todos 
os compromissos financeiros.

Copom faz reunião 
para definir Selic

Começou nessa terça-feira à 
tarde a primeira reunião do ano do Co-
mitê de Política Monetária (Copom) do 
Banco Central (BC). A expectativa do 
mercado é de que, após três reuniões 
consecutivas sem alteração na Selic, 
a taxa básica de juros da economia, o 
colegiado retome o ciclo de elevações. 
Atualmente a Selic está em 14,25% 
ao ano. As instituições financeiras ou-
vidas para o boletim Focus apostam 
em uma alta de 0,5 ponto percentual, 
para 14,75% ao ano. De outubro de 
2014, quando estava em 11% ao 
ano, a julho de 2015, a taxa cresceu 
3,25 pontos percentuais.

Reajuste de tarifa 
aumenta protestos

Manifestantes protestam con-
tra o aumento do transporte público 
coletivo em quatro pontos da cidade 
de São Paulo na tarde dessa terça-fei-
ra. Uma das mobilizações, convocada 
pelo Movimento Passe Livre (MPL) em 
sua página no Facebook, começou a se 
concentrar no cruzamento das ave-
nidas Faria Lima e Rebouças, que já 
estavam bloqueadas pelos manifes-
tantes nos dois sentidos, às 17h30. 
De lá, o grupo se dividiu em dois atos: 
um seguiu até a prefeitura e outro até 
o Palácio dos Bandeirantes, sede do 
Governo Estadual. O policiamento es-
tava menos ostensivo em comparação 
aos protestos anteriores.

INPI lança projeto 
para patentes

O Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI), lançou 
nessa terça-feira o projeto “Prioritá-
rio BR”. O objetivo é garantir que um 
pedido de patente inovadora deposi-
tado no instituto, mas com depósito 
equivalente em outro País, receba 
tratamento prioritário. “A ideia é que 
consigamos decidir rapidamente, a 
fim de viabilizar que a empresa que 
depositou o pedido de patente tenha 
maior capacidade e poder nas nego-
ciações”, informou o diretor de Pa-
tentes do órgão, Júlio César Moreira.

FOTO: Reprodução/Internet

Sabrina Craide
Da Agência Brasil

As operadoras de tele-
fonia TIM e Vivo terão que 
pagar nos próximos 30 dias 
as multas aplicadas pela 
Secretaria Nacional do Con-
sumidor, do Ministério da 
Justiça, por causa de irregu-
laridades em promoções.

As penalidades haviam 
sido aplicadas às duas em-
presas em 2013, mas elas 
recorreram da determina-
ção. Após análise, o gover-
no manteve as multas. A 
decisão foi publicada nessa 
terça-feira no Diário Oficial 
da União.

A TIM recebeu uma 
multa de R$ 1,6 milhão por 
“suposta enganosidade” na 
promoção Namoro a Mil. 

A empresa não de-
monstrou de forma ade-
quada as condições para o 
consumidor obter os minu-
tos e torpedos promocio-
nais, segundo o Ministério 
da Justiça.

A multa da Vivo foi R$ 2,2 
milhões, por irregularidades 
nas promoções Vivo de Natal 
e Final de Semana Grátis. 
Segundo o despacho pu-
blicado nessa terça-feira, 
as duas empresas violaram 
os princípios da boa-fé e 
da transparência previs-
tos no Código de Defesa 
do Consumidor. Em nota, 
a TIM disse que aguarda 

Serviços de operadoras de telefonia celular da TIM e Vivo violaram os princípios da boa-fé previsto no Código de Defesa do Consumidor

ser intimada para tomar as 
medidas cabíveis e escla-
receu que a multa aplicada 
pela Secretaria Nacional 

do Consumidor refere-se 
a uma promoção realizada 
pela operadora em 2004. “A 
operadora aproveita para 

reiterar seu compromisso 
com a transparência no re-
lacionamento com os clien-
tes e com o cumprimento 

das normas consumeristas 
(entre a empresa e os con-
sumidores)”. A Vivo  não se 
manifestou.

Centrais fazem 
protesto contra
o aumento da 
taxa de juros
Fernanda Cruz
Repórter da Agência Brasil

Manifestantes de cen-
trais sindicais fizeram ato nes-
sa terça-feira, em frente à sede 
do Banco Central em São Pau-
lo, na Avenida Paulista, para 
pressionar o Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom) do Ban-
co Central a não elevar a taxa 
básica de juros (Selic).

A primeira reunião do ano 
do Copom começou na tarde 
dessa terça-feira, em Brasília, 
e termina no início da noite de 
amanhã. A expectativa do mer-
cado é que, após três reuniões 
consecutivas sem alteração 
na Selic – que está em 14,25% 
ao ano –, o colegiado retome o 
ciclo de elevações. As institui-
ções financeiras ouvidas para o 
boletim Focus apostam em alta 
de 0,5 ponto percentual.

O protesto se concentrou 
na calçada do prédio do Banco 
Central, sem bloquear o trân-
sito na Avenida Paulista. A Po-
lícia Militar informou que não 
divulgará o número de partici-
pantes. João Carlos Gonçalves, 
o Juruna, secretário-geral da 
Força Sindical, defende que a 
elevação dos juros pode trazer 
prejuízos aos trabalhadores. “O 
aumento da taxa de juros signi-
fica mais desemprego, menos 
produção e menos consumo. 
Os trabalhadores estão preocu-
pados com essa política do go-
verno de juros altos. Aumentar 
a taxa de juros é continuar com 
a recessão, o desemprego.”

Vitor Abdala
Repórter da Agência Brasil

A Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF) cresceu 1,3% de de-
zembro para janeiro deste ano. 
Essa é a segunda alta consecuti-
va do indicador, na comparação 
mensal. 

Na comparação com janei-
ro de 2015, no entanto, o índice 
recuou 35,3%, marcando a 37ª 
queda consecutiva neste tipo de 
comparação. Os dados foram di-

vulgados nessa terça-feira pela 
Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC). A alta de 1,3% na 
comparação mensal foi acompa-
nhada por todos os sete compo-
nentes do ICF. 

Os maiores acréscimos fo-
ram observados na perspectiva 
de consumo (3,3%), momento 
para a compra de bens duráveis 
(1,8%), perspectiva profissional 
(1,5%) e nível de consumo atual 
(1,4%). Segundo a CNC, a alta 

mensal foi influenciada pela me-
lhora nas expectativas para os 
próximos meses e é típica de co-
meços de ano. Por outro lado, a 
queda de 35,3% na comparação 
anual foi provocada por quedas 
nos sete componentes: momento 
para duráveis (-50,1%), perspec-
tiva de consumo (-49,1%), nível 
de consumo atual (-45,1%), com-
pra a prazo (-38,6%), renda atual 
(-30,8%), perspectiva profissio-
nal (-20,5%) e emprego atual 
(-19,5%).

Intenção de Consumo das Famílias 
cresce 1,3% de dezembro para janeiro

SEGUNDA ALTA CONSECUTIVA

Os empregadores de 
todo o Brasil têm de 19 
de janeiro até o dia 18 de 
março para encaminhar 
ao Ministério do Trabalho 
e Previdência Social a Re-
lação Anual de Informa-
ções Sociais (Rais) refe-
rente ao ano de 2015, com 
informações de todos os 
empregados.

Os inscritos no Ca-
dastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), incluindo 
todos os órgãos da ad-
minstração pública direta 

e indireta e ainda empre-
gadores urbanos e rurais 
pessoa física que tenham 
CNPJ, devem ficar aten-
tos, pois são obrigados a 
entregar a relação. Se for 
perdido o prazo, serão 
aplicadas multas.

O ministério esclare-
ce que os empregadores 
domésticos não precisam 
entregar a Rais, pois não 
têm CNPJ. A Rais é enca-
minhada somente pela in-
ternet. Para isso, deve ser 
utilizado um programa ge-

rador de arquivos chama-
do RAIS - GDRais2015, dis-
ponível em http://www.
rais.gov.br, onde também 
há um manual para o es-
clarecimento de dúvidas. 
O empregador não pode 
se esquecer de imprimir o 
recibo de entrega até cinco 
dias úteis após o envio dos 
formulários.  

Além dos dados com-
pletos de cada estabeleci-
mento, incluindo filiais e 
correlatas, é necessário re-
passar as informações pes-

soais e contratuais de todos 
os tipos de funcionários, 
mesmo os já desligados ao 
longo de 2015. As exceções 
são os estagiários, direto-
res sem vínculo empregatí-
cio e empregados domésti-
cos, entre outros.

Se não houver empre-
gados vinculados ao CNPJ, 
deve ser entregue uma 
Rais Negativa. Microem-
preendedores Individuais 
que não tenham tido em-
pregados no ano passado 
estão isentos.

Prazo para empregadores entregarem 
a Rais 2015 vai até dia 18 de março 

INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS



Fotógrafo Toddy Holand, 
ex-prefeito Aluísio Vinagre 
Régis, empresário Charles 
Pereira Silveira, agente de 
turismo Edna Maria Alves, 
advogado Eduardo Figueire-
do, médico Flávio Expedito 
Lessa, sras. Idalina Lemos, 
Sandra Nunes Nóbrega e 
Aurinete Diniz Zenaide, 
jornalista Joacil Martins 
Pereira, executivo Sebas-
tião Francisco Ribeiro.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   Para quem deseja apro-
veitar esse tempo de folia em 
Recife, o Gran Mercure Recife 
Atlante Plaza está oferecendo 
pacotes especiais com progra-
mação de alimentos e bebidas 
específicas.
   As hospedagens para 
o período estão com diárias 
a partir de R$451 em apar-
tamento duplo superior com 
direito a café da manhã.

Zum Zum Zum

FOTO: Goretti Zenaide

Festejos
FOI DAS mais 

descontraídas e 
agradáveis a tarde 
festiva promovida 
por Suzana Sou-
to Amorim em seu 
apartamento com o 
Grupo Marieta Ber-
nardo, tendo como 
foco ainda o meu 
aniversário transcor-
rido no ínício do mês.

O encontro foi 
regado a comes e 
bebes da melhor 
qualidade, bons bate 
papos e “Os Origi-
nals” no telão. Mel-
hor impossível!

Ana Karina Maia, Nara Lemos, a anfitriã Suzana Souto Amorim e Patrícia Farias

“Para ter inimigos, 
não precisa declarar 
guerras, apenas diga o 
que pensa”

“Certas coisas quando 
a gente descobre 
na hora errada causa 
muito impacto”

MARTIN LUTHER KING CLARISSA GUERRA DE MEDEIROS

    No último sábado o agito foi grande na Hi Academia, em Manaíra, com a 
realização de um aulão onde o personal trainer João Paulo reuniu vários professores de 
dança o que agradou em cheio os seus alunos, entre eles Roberta Aquino.

Fotos: Dalva Rocha

Vinicius e Idalina Lemos, ela é a aniversariante de hoje

Obstáculos

Reeducandas
O SALÃO de Arte-

sanato da Paraíba que 
acontece no Espaço 
Cultural José Lins do 
Rego, abriu mais uma vez 
espaço para que reedu-
candas exponham seus 
trabalhos artesanais.

São seis reeducan-
das que trabalham na 
confecção de bonecas, 
chaveiros e bolsas, além 
de lembrancinhas de 
aniversário, de nascimen-
to e casamento, informou 
a juíza Andréa Arcoverde 
Cavalcanti Vaz, da Vara 
de Execuções Penais da 
Capital.

Foto: Goretti Zenaide

Fabiana Gama Carneiro Braga e Lide Milanez no animado encontro do Grupo Marieta

Foto: Goretti Zenaide

Socorro Mayer, Sandra Bernardo e Lícia Beltrão

Aquele abraço
A OBRA DO CANTOR e compositor Gilberto Gil vai virar 

um musical, com estreia prevista para o mês de março no 
Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, seguindo depois 
para outras capitais.

O musical “Gilberto Gil - Aquele Abraço” será produzido 
por Sandro Chaim e falará sobre sua trajetória musical, com 
as canções que marcaram os 50 anos de carreira.

   Como fazem anualmente Estevam Medeiros e Fátima Chianca, pais do 
jornalista André Cananéa, seguem no próximo dia 26 para uma temporada de férias 
pela Europa. Começam por Barcelona, na Espanha.

    A dentista Denise Amorim, depois de uma temporada de férias no Rio de 
Janeiro, está de volta a João Pessoa e ao seu consultório.

Foto: Dalva Rocha

O amor é lindo! Hermano e Aurinete Diniz Zenaide, ela está hoje aniversariando

The Voice

NA CULTURA Ingle-
sa de Manaíra a torcida 
é grande para a aluna 
Marina Silveira que está 
participando do “The 
Voice Brasil Kids”.

Com uma voz afi-
nadíssima, a jovem parai-
bana foi escolhida por 
Ivete Sangalo e Carlin-
hos Brown no concurso, 
ficando ela com a Ivete. 
Eu, particularmente, torci 
para que ela escolhesse 
Carlinhos Brown que tem 
mais técnica e muito 
mais o que ensinar à 
pequena cantora.

Educação

PROFESSORES, 
orientadores e coorde-
nadores pedagógicos das 
escolas públicas de Ensi-
no Fundamental e Médio, 
têm até amanhã para se 
inscrever no Programa 
Missão Pedagógica no 
Parlamento. 

A capacitação de edu-
cação para a democracia, 
é uma iniciativa da Câmara 
dos Deputados.

   A felicidade reina na residência de Paulino Neto e Amanda Barros com o 
nascimento do pequeno Bernardo.  São seus avós, Joselito e Cida Barros Cândido e 
Rose e José Paulino Filho (in memoriam).

O VIZINHO Es-
tado de Pernambuco 
vai sediar a primeira 
edição da corrida de 
aventura com obstá-
culos “The Strongs” na 
Estrada Nova Cruz, em 
Igarassu.

A primeira etapa 
será no próximo dia 
28 de fevereiro com 
um percurso de 5km 
por terra e por água, 
25 diferentes tipos de 
obstáculos tais como 
piscina de gelo, cam-
po minado, salto em 
altura e travessias em 
córregos com muita 
lama. Aos interessados 
em participar, informa-
ções pelo telefone (81) 
99850-1112.

Memórias de uma Glamour Girl
COM RELAÇÃO a notícia dada por Gerardo Rabello 

sobre o falecimento da eterna Miss Paraíba, Margarida Vas-
concelos, a nossa amiga Roberta Aquino lembrou momentos 
impagáveis nos anos 60 onde ela, Roberta, foi “Glamour 
Girl” em festa social no Clube Cabo Branco. 

Margarida, Stella Veloso e outras socialites da época 
eram madrinhas das “Glamour Girls”, jovens que aos quinze 
anos eram apresentadas à sociedade, em concorrida festa 
naquele Clube, num verdadeiro acontecimento da cidade.
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Salão de Artesanato 
arrecada R$ 280 mil no 
primeiro fim de semana
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Processo de licitação 
deve ser iniciado ainda 
neste primeiro semestre

Porto terá novo balizamento
OPERAÇÕES DIURNAS E NOTURNAS

O projeto de sinalizações 
náuticas do Porto de Cabedelo 
será licitado ainda no primeiro 
semestre deste ano de 2016 e o 
processo está sendo adquirido 
junto à Central de Compras do 
Governo do Estado da Paraíba. 
“Serão duas licitações: uma 
para aquisição de material, 
que acontecerá pela Central 
de Compras do Estado, e outra 
pela Suplan, que vai executar 
e fiscalizar a obra”, explicou a 
diretora-superintendente da 
Suplan, Simone Guimarães. 

Em recente reunião entre 
representantes da Secretaria 
de Portos da Presidência da 
República, Suplan e da Compa-
nhia Docas da Paraíba, foram 
apresentados todos os docu-
mentos necessários para pu-
blicação do edital de licitação, 
documentos estes que estão 
sob análise daquela secreta-
ria para em seguida realizar 
o processo licitatório de con-
tratação da empresa que fará 
o fornecimento dos equipa-
mentos e a instalação destes. 
Concomitantemente, a equipe 
da Secretaria de Portos e da 
Companhia Docas da Paraíba 
estará se reunindo, no final de 
janeiro, com a Marinha do Bra-
sil para alinhar os últimos pon-
tos da fiscalização e instalação 
antes do processo licitatório.

"Essa obra é de grande 
importância para o Porto de 
Cabedelo, tendo em vista que 
dará maior segurança aos na-
vios que aqui atracam, bem 
como permitirá a navegação 
noturna através do canal de 
acesso ao Porto, após mais de 
dez anos de proibição" res-
salta Gilmara Temóteo, pre-
sidente da Companhia Docas 
da Paraíba.

O atual balizamento do 
Porto de Cabedelo (conjunto 

de boias e balizas que com-
põem a sinalização do termi-
nal) é composto por nove boias 
de aço com lanternas alógenas 
que, atualmente, encontram-
se obsoletas, impedindo assim 
a navegação de navios no pe-
ríodo noturno. Com a implan-
tação do novo sistema, serão 
instaladas 17 boias de polie-
tileno e lanternas de LED que 
possuem vida útil muito maior 
que as atuais.

O balizamento de um por-

to compreende na sinalização, 
através de boias, lanternas, fa-
róis e faroletes, do canal que 
conecta o cais do porto ao al-
to-mar, permitindo que os na-
vios trafeguem com segurança 
nesse percurso.

Segundo informações da 
superintendente da Suplan, 
Simone Guimarães, a moder-
na sinalização do Porto de Ca-
bedelo será a primeira insta-
lada no Brasil. “Após o marco 
regulatório, cada sinalizador 

terá um GPS para localiza-
ção precisa dos operadores 
dos portos e de acordo com 
a batimetria do canal. Vamos 
aumentar o número de boias, 
sinalizar todo o canal e possi-
bilitar a chegada dos navios 
nos períodos diurno e notur-
no”, explicou Simone.

Os equipamentos anti-
gos serão retirados da área 
portuária junto à Marinha do 
Brasil, que implantará os no-
vos equipamentos. Cada boia 

terá uma poita de concreto, de 
acordo com padrões adotados 
pela Marinha. Serão colocadas 
lanternas de LED sincroniza-
das por GPS e ainda material 
de fundeio. A modernização 
promete melhorar os indica-
dores econômicos da Paraíba: 
novos empregos, arrecadações 
e outros benefícios para a po-
pulação paraibana. 

A Superintendência de 
Obras do Plano de Desenvol-
vimento do Estado (Suplan) 
será a secretaria responsável 
pela execução da obra de si-
nalizações náuticas do Porto 
de Cabedelo. O projeto contará 
com recursos do Governo do 
Estado da Paraíba, em parceria 
com o Governo Federal, e os in-
vestimentos chegam ao valor 
aproximado dos R$ 3 milhões, 
trazendo mais segurança nas 
operações portuárias, inclusi-
ve noturna.

O convênio do Governo 
do Estado com a Secretaria de 
Portos da Presidência da Re-
pública foi assinado no dia 24 
de agosto de 2015. Segundo o 
governador Ricardo Coutinho, 
o projeto representa um fu-
turo melhor para a Paraíba e, 
após a conclusão da obra, o Es-
tado estará de portas abertas 
para o mundo. “O nosso porto 
precisa dessa modernização”, 
ressaltou.

Administrado pela Com-
panhia Docas Paraíba, o Porto 
de Cabedelo é situado na parte 
noroeste da cidade de Cabede-
lo, às margens do estatuário do 
Rio Paraíba, vizinho ao Forte 
de Santa Catarina.

FOTO: Evandro Pereira

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Alexandre Nunes
alexandrenunes.nunes@gmail.com

Navios ganharão mais segurança com a nova sinalização náutica, que vai permitir a navegação noturna através do canal de acesso ao porto

O Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão 
divulgou um lote com 239 
imóveis da União disponíveis 
para venda em 21 estados e 
no Distrito Federal. O maior 
número está no DF (61) e em 
Minas Gerais (58). Na Paraí-
ba, estarão sendo colocados 
à venda quatro imóveis e 
três deles estão situados na 
Avenida General Osório, no 
Centro de João Pessoa, sen-
do dois pavimentos no pré-
dio do antigo Banco Real, 
número 415, e o terceiro no 
endereço de número 280. O 
quarto imóvel está situado 
na BR-104, S/N, no km 154, 
no município de Queimadas. 

Esse foi o primeiro lote 

apresentado pelo governo 
neste ano, que planeja di-
vulgar novas unidades bi-
mestralmente. Segundo o 
Ministério do Planejamento, 
as primeiras vendas serão 
possíveis em 45 dias. Após 
avaliações, a Caixa Econômi-
ca Federal lançará editais de 
concorrência para os interes-
sados nos imóveis. 

A lista foi publicada 
ontem no Diário Oficial da 
União e o objetivo das ações 
é reforçar o caixa do Governo 
Federal. A medida segue as 
"novas diretrizes do Gover-
no Federal para a redução de 
despesas e racionalização de 
gastos".

No Distrito Federal, se-
rão disponibilizados inclu-
sive 30 imóveis funcionais, 
sendo duas residências ofi-

ciais na Península dos Mi-
nistros – as anteriormente 
ocupadas pelos ministros 
da Casa Civil e da Fazenda – 
além de 19 lotes no Lago Sul 
e 12 projeções para constru-
ção de edifícios residenciais 
na região do Guará.

A venda será feita pela 
Caixa Econômica Federal que 
fará os procedimentos de 
vistoria e avaliação de todo o 
lote e, posteriormente, lança-
rá editais de licitação, na mo-
dalidade concorrência, con-
tendo as regras da alienação. 
Os interessados na aquisição 
poderão usar recursos pró-
prios, empréstimos, finan-
ciamentos, cartas de crédito 
ou quaisquer outras linhas 
de crédito obtidas no mer-
cado financeiro, informou o 
ministério.

Quatro imóveis da União estão 
disponíveis para venda na PB

PRIMEIRO LOTE

Parceria com cartórios facilita emissão de guia de ITBI em JP
Os contribuintes que 

desejarem pagar o Imposto 
sobre a Transmissão Inter-
Vivos de Bens Imóveis e de 
Direitos a ele Relativos (ITBI) 
podem contar também com o 
apoio dos cartórios da capital 
para emitir a guia de recolhi-
mento. Através de um convê-
nio da Secretaria da Receita 
(Serem) com os cartórios, 
eles também tem acesso ao 
sistema da Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa (PMJP) 
e podem realizar a transação 

sem a necessidade de o con-
tribuinte ter que se deslocar 
ao Centro Administrativo Mu-
nicipal (CAM), em Água Fria.

De acordo com o secre-
tário da Receita, Adenilson de 
Oliveira, o sistema é restrito e 
foi disponibilizado apenas às 
administrações dos cartórios, 
para que eles possam agilizar 
a emissão das guias para os 
contribuintes. “Mesmo com 
a mudança no expediente 
da prefeitura, buscamos al-
ternativas para garantir a 

boa prestação dos serviços 
à população. E através deste 
convênio, que já existia, com 
os cartórios, os contribuintes 
podem agilizar ainda mais a 
documentação dos imóveis”, 
afirmou. Além da guia do 
ITBI, o contribuinte também 
pode emitir as guias e sanar 
outras dívidas atrasadas refe-
rentes ao imóvel.

Desde o último dia 11, 
o expediente da PMJP está 
concentrado das 8h às 14h. A 
mudança foi determinada por 

meio de decreto em virtude 
da crise econômica enfren-
tada por todo o País, como 
forma de conseguir economi-
zar mais recursos públicos 
e manter em funcionamen-
to os serviços essenciais e 
garantir a continuidade das 
obras em toda a cidade. Com 
isso, os contribuintes que 
desejarem resolver alguma 
pendência referente aos 
tributos municipais após as 
14h, devem procurar o aten-
dimento das Casas da Ci-

dadania, onde há postos de 
atendimento da Serem.

O ITBI é um tributo co-
brado na compra e venda de 
imóveis, que incide a uma 
alíquota de 3% calculada so-
bre o valor venal do bem ou 
valor de mercado. Todos os 
compradores de imóveis no-
vos em João Pessoa já têm di-
reito a um desconto de 25% 
no pagamento do ITBI. O be-
nefício é garantido aos con-
tribuintes que optarem pelo 
pagamento à vista em até 

120 dias contados a partir da 
data da expedição da licen-
ça de ‘Habite-se’. Se não for 
possível efetuar o pagamen-
to do imposto de uma só vez, 
o comprador do imóvel pode 
parcelar o débito em até dez 
vezes, conforme disciplina o 
Código Tributário Municipal. 
No entanto, apenas após o 
pagamento da última parcela 
do imposto, é que será expe-
dida a guia do ITBI neces-
sária para a escrituração do 
imóvel em cartório.

PAGAMENTO  DE TRIBUTOS

O prefeito de Cabedelo, Leto Via-
na, assinou o contrato de liberação de 
verba junto à Caixa Econômica Fede-
ral (CEF), na segunda-feira (18), para 
as obras de pavimentação e drena-
gem das ruas que dão acesso ao Porto 
de Cabedelo. Ao todo, foram destina-
dos à Prefeitura Municipal de Cabede-
lo (PMC) R$ 5.665.000,00 por meio do 
Ministério das Cidades. 

Após a assinatura do convênio, o 
projeto será liberado e, em seguida, 
será dado início ao processo licitató-
rio. A empresa vencedora terá 12 me-
ses para realizar as intervenções, que 
trarão inúmeros benefícios à popula-
ção e aos trabalhadores que atuam no 
entorno do porto. 

O projeto prevê obras de drena-
gem de águas pluviais e pavimentação 
asfáltica em 2.200 metros de vias de 

acesso ao porto. Serão beneficiadas, 
principalmente, as ruas Cel José Te-
les, Francisco Serafim, Santa Catarina, 
Conde Augusto Chericate e Travessa 
do Mercado de Artesanato.

“A assinatura desse convênio asse-
gura a verba e, a partir de agora, va-
mos tentar acelerar o máximo possível 
os trâmites burocráticos e legais para 
iniciar essa obra tão urgente e impor-
tante para Cabedelo. A pavimentação 
e drenagem dessas ruas são demandas 
de mais de 20 anos da população e 
empresários locais. Com muito esforço, 
conversa e empenho conseguimos dar 
início à realização dessa intervenção 
tão necessária”, destacou Leto Viana. 

A obra terá características espe-
ciais, com uma pavimentação de alto 
nível, buscando suportar o intenso 
trânsito de veículos de carga pesada.

Vias de acesso à área portuária 
em Cabedelo terão melhorias

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
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Salão de Artesanato arrecada 
R$ 280 mil no fim de semana
Renda renascença, crochê 
e outros produtos de fios 
foram os mais vendidos

O primeiro fim de se-
mana do 23º Salão de Ar-
tesanato da Paraíba foi um 
sucesso. Segundo a gestora 
do programa, Lu Maia, fo-
ram arrecadados R$ 280 
mil derivados dos produtos 
vendidos, que representa 
em média R$ 95 mil por dia. 
A renda renascença, crochê 
e outros produtos de fios 
foram os mais comerciali-
zados, que representam a 
habilidade manual dos arte-
sãos. Na última versão que 
aconteceu em João Pessoa, 
segundo Lu Maia, foram so-
mados R$ 1.201.700 com 
45.406 produtos vendidos. 

De acordo com a ges-
tora do Salão de Artesana-
to da Paraíba, essas ven-
das representam o esforço 
do Governo do Estado em 
mostrar o trabalho dos cer-
ca de 400 artesãos parai-
banos que estão expondo 
mais de 13 mil produtos no 
Espaço Cultural José Lins 
do Rego. “Até o final do sa-
lão esperamos superar nas 
vendas em relação ao ano 
passado”, prevê.

Um público de aproxi-
madamente 50 mil pessoas 
visita diariamente o Salão 
de Artesanato, com um 
substancial aumento no 
fim de semana. Para facili-
tar a visita, principalmente 
de turistas, a coordena-

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

ção do evento contratou 
um ônibus e uma van que 
saem todos os dias às 14h 
do Busto de Tamandaré, 
circulam por alguns pontos 
turísticos, com chegada no 
Espaço Cultural. Ainda são 
disponibilizados sete retor-
nos à orla da capital.

Além da exposição dos 
produtos de artesanato, a 
partir de hoje os partici-

pantes assistirão palestras, 
que também irão acontecer 
nos dias 22, 25, 27 e 29. A 
primeira está a cargo do Se-
brae, com o tema empreen-
dedor individual.

O 23º Salão de Artesa-
nato da Paraíba foi aberto 
no dia 15 pelo governador 
Ricardo Coutinho e aconte-
ce até o dia 31 deste mês no 
Espaço Cultural José Lins do 

Rego. O tema escolhido este 
ano foi “O algodão colorido é 
nosso”, visando valorizar os 
diversos produtos confeccio-
nados com esse tipo de algo-
dão produzido na Paraíba.

O evento acontece das 
14h às 21h com entrada grá-
tis e conta com cerca de 400 
artesãos e 2 mil envolvidos, 
considerando a produção de 
associações, cooperativas e 

grupos de mais de 70 cida-
des. Em toda a estrutura, os 
visitantes contam com deco-
ração elaborada com produ-
tos do algodão colorido. 

De acordo com Lu 
Maia, o tema escolhido para 
este ano tem como objetivo 
incentivar cada vez mais o 
cultivo do artesanato como 
valor econômico e cultural 
da Paraíba. 
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Cerca de 400 artesãos paraibanos estão expondo mais de 13 mil produtos no Espaço Cultural, em João Pessoa, até o dia 31 deste mês

n Local: Espaço Cultural José Lins 
do Rego
n Período: 15 a 31 de janeiro
n Horário de funcionamento: 14h 
às 21h
n Número de participantes: 400 
artesãos
n Produtos expostos: 13 mil
n Municípios envolvidos: 70
n Tema escolhido: “O algodão 
colorido é nosso”

Serviço

O secretário municipal de Prote-
ção e Defesa do Consumidor de João 
Pessoa (Procon-JP), Helton Renê, re-
velou, na manhã de ontem, que ain-
da esta semana vai se reunir com as 
entidades estudantis secundaristas e 
universitárias habilitadas de acordo 
com a lei municipal para definição 
dos preços que os estudantes terão 
que desembolsar para a retirada da 
carteira estudantil 2016.

“Nós vamos fazer uma reunião 
que já está prevista pela lei munici-
pal. Acredito que ainda está sema-
na, espero que até a próxima quin-
ta-feira, a gente se reúna com essas 
entidades para definir os preços das 
carteirinhas e sobre algumas parti-
cularidades sobre a lei federal que 
tratam da meia-entrada”, explicou 
o secretário. 

Renê afirmou ainda que as en-
tidades ainda precisam ser noti-
ficadas sobre a reunião e o Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC). 
“Por enquanto não há nada acer-
tado ainda, tudo será resolvido de-
pois que concluirmos essa reunião 
com as entidades, existem algumas 
novidades que ainda precisam ser 
discutidas e implementadas para a 
nova carteira de estudante e que se-
rão passadas para essas entidades”, 
finalizou. 

Campina Grande
O Procon Municipal realizou, 

na semana passada, uma audiência 
pública com representantes das en-
tidades estudantis secundaristas e 
universitárias, de diretórios acadê-
micos e de movimentos estudantis 
de Campina Grande. No encontro, 
um TAC foi instaurado em cumpri-
mento à Lei Municipal Nº 6.046 e 
demais legislações que disciplinam a 
confecção, emissão e uso das Cartei-
ras de Identidade Estudantil (CIE).

Em 2016 a taxa de emissão para 
as carteiras que forem adquiridas 
via formulário físico ou pela inter-
net será de R$ 18,00 e na modalida-
de opcional da emissão no momen-
to do requerimento o desembolso é 
de R$ 22,00. A partir do dia 25 de 
janeiro, os formulários deverão ser 
disponibilizados para os estudantes. 

De acordo com o TAC, as en-
tidades terão o prazo de 30 dias 
úteis, contados a partir da entrega 
do formulário, para disponibilizar 
a CIE. Em cumprimento ao Decreto 
Federal Nº 8.537, de 5 de outubro 
de 2015, as entidades deverão se-
guir o padrão nacional na confec-
ção da carteira. O descumprimento 
de quaisquer das cláusulas possibili-
tará a aplicação de multa que pode 
variar de R$ 500,00 a R$ 5.000 por 
cada ato de infração, e até a ex-
clusão da entidade no processo de 
emissão da carteira estudantil. 

Procon e estudantes devem 
definir preços esta semana

CarTeira eSTudaNTiL 2016

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

O sistema de gerencia-
mento das águas e o moni-
toramento do tempo serão 
modernizados na Paraíba. 
É que os diretores da Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas do Estado (Aesa) assi-
naram na tarde de segunda-
-feira (18) um convênio com 
a Fundação Parque Tecno-
lógico da Paraíba com o ob-
jetivo de atualizar o sistema 
de informações e agilizar o 
atendimento ao público.

Com o novo sistema será 
possível atualizar de forma 
mais rápida dados como a 
quantidade de chuva, o ní-
vel dos açudes, a vazão e 
qualidade da água nos rios 
paraibanos. Estes dados se-
rão disponibilizados em um 
novo site da Aesa. “Nosso 
foco é integrar nossa base de 
dados ao sistema nacional de 
monitoramento das águas 
e melhorar nossa presta-
ção de serviço ao público. A 
nova página eletrônica será 
mais leve, com carregamento 
mais rápido das informações 
e layout mais intuitivo”, ex-
plicou o presidente da Aesa, 
João Fernandes da Silva.

O convênio com a Funda-
ção Parque Tecnológico tam-
bém prevê a criação de um 
módulo de controle de proces-
sos eletrônicos. O sistema vai 
permitir – entre outras coisas 
– o gerenciamento de docu-
mentos digitais, reduzindo de 
forma significativa a quantida-

de de papel utilizado. “Vamos 
automatizar o fluxo de infor-
mações, permitindo também 
que os usuários acessem pela 
internet as solicitações de ou-
torga para uso da água bruta”, 
completou João Fernandes, 
acrescentando que este mó-
dulo deve ficar pronto até ja-
neiro de 2017.

A Aesa vai investir pouco 
mais de R$ 590 mil neste con-
trato de prestação de serviço, 
que também inclui o desenvol-
vimento de módulos de opera-
ção de mananciais e fiscaliza-
ção, além da criação de uma 
plataforma móvel Android 
para coleta de dados em cam-
po. A Fundação Parque Tecno-
lógico também será respon-
sável pelo treinamento dos 
servidores da agência para a 
utilização dos novos sistemas 
de informação.  

Aesa busca modernizar 
gestão das águas na PB

CONVÊNiO Matrículas na 
rede estadual de 
ensino podem 
ser feitas até hoje

O prazo das matrículas 
da rede estadual de ensino 
para alunos novatos termina 
hoje. Os estudantes vetera-
nos já se matricularam. As 
aulas começam em 11 de fe-
vereiro, com o Dia da Acolhi-
da, quando a escola recebe os 
estudantes e a comunidade 
para compartilhar as ativi-
dades educativas planejadas 
para o ano letivo de 2016. 

Para efetuar a matrícu-
la, além do preenchimento 
do formulário, os alunos 
deverão apresentar cópias 
da Certidão de Nascimento, 
RG e CPF, duas fotos 3 x 4, 
comprovante de residência 
e Histórico Escolar emiti-
do pela escola de origem. 
O preenchimento de dados 
para matrícula é feito ex-
clusivamente pela internet. 
Dessa forma, o processo 
se torna mais ágil, além de 
reunir dados importantes 
dos alunos e das unidades 
de ensino.

Vale lembrar que em 26 
unidades de ensino há, tam-
bém, oportunidades em cur-
sos profissionalizantes em di-
versas áreas. Para participar, 
basta se matricular em uma 
das escolas que oferecem os 
cursos e escolher a opção de-
sejada. As unidades com essa 
modalidade de ensino são 
chamadas de Escolas Profis-
sionais Técnicas (EPTs). Ao 
todo, estão sendo oferecidas 
mais de 2 mil vagas.

“Nosso foco 
é integrar a 
base de dados 
ao sistema 
nacional de 
monitoramento 
e melhorar a 
prestação de 
serviço”
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Contribuição 
Sindical Rural 

O prazo para o pagamento da 
Contribuição Sindical Rural, Pessoa 
Jurídica, exercício 2015 termina em  
31 deste mês.  O pagamento da con-
tribuição é utilizado pelo sistema 
sindical rural na defesa dos direitos, 
das reivindicações e dos interesses 
da classe produtora. A contribuição 
é um tributo obrigatório, previsto na 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), regulamentada pelo Decreto 
nº 1.166/1971. A tributação é 
obrigatória para todos os produ-
tores rurais (PJ) com propriedades 
acima de dois módulos ou que de-
senvolvam qualquer atividade rural, 
ou ainda aqueles que tenham pro-
priedades arrendadas ou possuam 
funcionários.  O cálculo  é realizado 
com base na parcela do Capital So-
cial – PCS, atribuída ao imóvel.

Polícia Civil apreende 20kg de 
maconha em Campina Grande
Uma mulher foi presa e um 
adolescente apreendido 
acusados de tráfico 

Saúde e cidadania 
em Cruz das Armas

O Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (Nasf ) realiza mais uma 
ação de saúde e cidadania para a 
população. Dessa vez, as atividades 
serão organizadas pela equipe do 
Distrito Sanitário I e acontecerão 
hoje no Mercado Público de Cruz das 
Armas, das 8h às 12h.  Serão oferta-
dos serviços como testes rápidos de 
HIV, sífilis e hepatites B e C; aferição 
de pressão arterial e glicemia; mas-
sagem corporal; orientação postu-
ral; prevenção contra dengue, zika 
e chikungunya; e orientações sobre 
os serviços da Rede Municipal de 
Saúde.  O Nasf é formado por equi-
pes multiprofissionais compostas 
por educadores físicos, assistentes 
sociais, nutricionistas, fisiotera-
peutas, fonoaudiólogos, psicólogos 
e farmacêuticos.

Roda de Gestantes 
no Valentina 

Começa nesta sexta-feira, a 
partir das 14h, a Roda de Gestantes 
que vai atender mulheres que mo-
ram no bairro Valentina de Figueire-
do e entorno. O projeto é uma par-
ceria entre a Secretaria de Políticas 
Públicas para as Mulheres (SEPPM) 
e o Centro de Práticas Integrativas 
e Complementares Canto da Harmo-
nia, do Valentina. Podem participar 
mulheres em período gestacional 
que moram no Valentina, Paratibe, 
Praia do Sol, Gramame e Mussuma-
go. Além das gestantes, participam 
da roda doulas voluntárias Instituto 
Cândida Vargas e aquelas que atuam 
na comunidade atendida pelo CPICS 
Canto da Harmonia. As atividades 
serão realizadas na sede do Centro, 
na Rua Ulisses Alves Pequeno s/n, 
no Valentina de Figueiredo.

Foodtrucks e
foodbikes em JP

O primeiro Jampa Food será 
realizado pela Secretaria de Desen-
volvimento Urbano de João Pessoa, 
no próximo sábado (23), na Praça 
da Independência. Cerca de 40 
foodtrucks e foodbikes irão se reunir, 
a partir das 16h, para formar uma 
grande praça de alimentação a céu 
aberto. No cardápio, as mais varia-
das opções gastronômicas: sanduí-
ches artesanais, coxinhas gourmet, 
comidas saudáveis, doces e sorve-
tes. No local, será montado um pal-
co e a banda Pura Raiz vai animar o 
evento com muito samba. O evento 
deve ser incorporado ao calendário 
da cidade, sendo realizado mensal-
mente em praças públicas.

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia de Crimes con-
tra o Patrimônio (Roubos e 
Furtos) de Campina Grande, 
prendeu na tarde de segunda-
feira (18), Ana Fábia dos San-
tos Nascimento, de 36 anos, 
e apreendeu um adolescente 
de 16 anos. A dupla é suspeita 
de tráfico de drogas.

De acordo com o delega-
do Cristiano Santana, o casal 
estava em uma motocicleta 
com aproximadamente 20 
quilos de maconha dentro de 
uma sacola plástica, quando 
foi abordado por policiais no 
Centro de Campina Grande. 

“Recebemos a informa-
ção de que a dupla transitava 
por Campina Grande trans-
portando entorpecentes. Du-
rante um mês, levantamos 
informações de como os dois 
agiam e realizamos a aborda-
gem quando eles trafegavam 
pelo Centro. O adolescente 
é quem estava conduzindo a 
motocicleta. Ainda estamos 
apurando a participação de 
um detento que cumpre pena 
no Presídio Padrão e que está 
sendo apontado como o res-
ponsável por articular ações 
referentes ao tráfico de dro-
gas e a dupla estaria cumprin-
do ordens”, disse o policial. 

O casal foi ouvido na Dele-
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Segundo a polícia, a droga estava dentro de uma sacola plástica e foi encontrada com o casal que foi abordado no centro da cidade

gacia de Roubos e Furtos. Ana 
Fábia dos Santos vai responder 
pelo crime de tráfico de drogas 
e será encaminhada ao presí-
dio. O adolescente deve cum-
prir medida socioeducativa no 
Lar do Garoto, em Lagoa Seca.  

Outro casal é detido
Em continuidade às 

ações preventivas realizadas 

na segunda-feira (18), a po-
lícia prendeu dois suspeitos, 
apreendeu cinco armas de 
fogo e 17 aves silvestres em 
Campina Grande.

Policiais do Batalhão de 
Operações Especiais, que es-
tavam em rondas, receberam 
uma denúncia de que em um 
depósito de cimento, no bair-
ro Dinamérica, estavam sen-

do mantidas irregularmente 
aves silvestres em cativeiro. 

Diante das informações, a 
viatura foi até o local e encon-
trou, além das aves, um verda-
deiro arsenal. No total foram 
apreendidas duas pistolas 
calibre .40, uma pistola cali-
bre 380, um revólver calibre 
38, uma espingarda calibre 
12, uma luneta para disparo 

de precisão, várias munições, 
uma espingarda de pressão e 
duas balanças de precisão. 

O casal suspeito, Valeska 
Fernanda Alves de Lima, 19 
anos, e Edmar Rodrigues de 
Moura, de 41 anos, foi con-
duzido, com todo material 
apreendido, até a delegacia 
onde foi realizada a prisão 
em flagrante.

O açude do muni-
cípio de Sumé, no Cari-
ri paraibano, foi o que 
recebeu nas últimas 24 
horas, o maior aporte 
de água deste mês de 
janeiro. O reservatório 
recebeu 39 centímetros, 
valor correspondente a 
900 metros cúbicos.  O 
Açude de Sumé está ape-
nas com 14,2% de sua ca-
pacidade de acumulação 
que é de 44,8 milhões de 
metros cúbicos.

Os demais açudes 
que registraram entra-
da de água, embora 
em pequena quanti-
dade, foram o Epitácio 
Pessoa,  no município 
de Boqueirão, e o de 
Acauã, em Itatuba.  Am-
bos receberam dois cen-
tímetros de água. Em 
Boqueirão, a entrada 
de água corresponde a 
170 mil metros cúbicos.

No entendimento 
do assessor técnico da 
Cagepa, o engenheiro 
Expedito Honório Ri-
beiro, os 170 mil metros 
cúbicos correspondem a 
um dia de abastecimen-
to a Campina Grande 
e mais 18 cidades que 
dependem desse ma-
nancial.  Já o Açude de 
Acauã, no município de 
Itatuba, recebeu dois 

centímetros, o corres-
pondente a 90 mil me-
tros cúbicos de água. 

Em Patos, maior ci-
dade do Sertão da Paraí-
ba, da noite de domingo 
para a madrugada de 
segunda-feira, foram re-
gistrados de 13 a 18 mi-
límetros de chuva. Nas 
últimas 24 horas, chove-
ram 12,5mm no centro e 
20mm nas proximidades 
do Açude Jatobá, um 
dos  reservatórios que 
abastecem a cidade.  O 
acumulado de janeiro 
oscila entre 62 e 67mm 
de chuvas em Patos.  

Nas últimas 48 ho-
ras, as maiores chuvas 
ocorridas na Paraíba, 
foram registradas em 
Cacimba de Areia, re-
gião de Patos, onde caí-
ram 64mm; e em Caiça-
ra na região do Agreste, 
onde  choveu 63,1mm.

Açude de Sumé 
recebe mais água

RESERVATÓRIOS

O Centro de Referência 
Especializado em Assistên-
cia Social (Creas) promove, 
nas semanas que antecedem 
o Carnaval, diversas ações de 
conscientização, orientação 
e prevenção ao abuso sexual 
e ao trabalho infantil.

 A iniciativa acontece nos 
dias 29 de janeiro, na Praia do 
Miramar, e nos dias 2 e 4 de 
fevereiro, nas Praias do Poço 
e Intermares, respectivamen-
te, sempre das 8h às 12h. As 
ações incluem informações 
educativas, panfletagens e 
realização de exames preven-
tivos à população.

A escolha do período 

pré-carnavalesco para a rea-
lização dos eventos não foi 
por acaso. O coordenador 
do Creas, Cristiano Porfírio, 
aponta que é importante 
conscientizar à população 
sempre, contudo, o Carnaval 
concentra uma grande in-
cidência de casos de abuso 
sexual e trabalho infantil. “É 
preciso mostrar à população 
geral e aos turistas que há 
suporte, há portais de de-
núncia”, frisa. 

Embora já existam atos 
de conscientização feitos 
pelo Ministério da Saúde, é 
a primeira vez que o Creas 
de Cabedelo promove ações 

de orientação com essas te-
máticas juntas. “Esse passo 
de conscientização é impres-
cindível para a população se 
orientar quanto à relevância 
da erradicação do abuso se-
xual e também do trabalho 
infantil”, destaca Porfírio. 

 As ações acontecem 
em parceria com diversos 
órgãos, a exemplo do Centro 
de Referência em Assistência 
Social (Cras); das Secretarias 
de Ação e Inclusão Social 
(Semais), Comunicação, Tu-
rismo, Saúde e Cultura; dos 
Conselhos Tutelares, do Mi-
nistério Público e do Núcleo 
de Saúde a Família (Nasf).

Creas vai promover ações de 
enfrentamento ao abuso sexual

EM CABEDELO

As chuvas que caem no 
Nordeste são referentes a 
uma frente fria causada pelo 
fenômeno El Niño, de acordo 
com os meteorologistas. No 
entanto, independente do que 
geram as precipitações pluvio-
métricas, o sertanejo agradece 
a água vinda dos céus. 

Da noite do domingo para 
a madrugada de segunda-fei-
ra, os registros foram 13 e 18 
milímetros, em pontos diver-
sos do município de Patos, 
no Sertão. Da segunda para 
ontem, choveu 12,5 no centro 

e 20mm nas proximidades do 
açude Jatobá, um dos reserva-
tórios que abastecem a cidade. 
O acumulado de janeiro deste 
ano já oscila entre 62 e 67mm.

O secretário de Agricul-
tura do município de Patos, 
Sebastião dos Santos Lima, 
mostrou-se otimista com re-
lação às precipitações finais 
que, segundo ele, é excelente 
para o plantio, que já começa 
a ser feito em alguns pontos. 
No único distrito de Patos, 
Santa Gertrudes, as chuvas 
já ultrapassam a casa dos 

60mm, enquanto na Comu-
nidade Panati, em uma única 
precipitação, o índice foi de 
102mm, já tendo acumulado 
mais de 120mm. No sítio Mar-
recas aconteceu uma chuva de 
50mm, uma de 40mm e uma 
de 30mm. Mocambo acumu-
lou 50mm e Conceição 60 mm. 

O secretário lembrou 
que os maiores índices são 
registrados entre março e 
maio e que vai continuar a 
tendência atual, não há dúvi-
das de que a agricultura será 
bem-sucedida em 2016.

Chuvas registradas em janeiro 
animam agricultores sertanejos

REGIÃO DE PATOS

chico José
chicodocrato@gmail.com

O Boqueirão 
e o de Acauã 
também 
registraram bom 
volume, embora 
em menor 
quantidade 
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Na Paraíba, a campanha 10 Medi-
das Contra a Corrupção recebeu mais 
quatro adesões de ‘peso’. Os postos da 
Casa da Cidadania em Jaguaribe e no 
Manaíra Shopping, em João Pessoa, 
além das sedes do Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB) 
em Mangabeira e Valentina, também 
na capital, já são pontos de coleta de 
assinaturas. Além de Detran e Casa da 
Cidadania - que já iniciaram as coletas 
em João Pessoa e pretendem expandir 
para Campina Grande nos próximos 
dias -, a partir de fevereiro, com o iní-
cio do período letivo, a UFPB e UFCG 
também passarão a ser postos de cole-
ta nos diversos campi do Estado.  

O MPF tem por objetivo coletar 
em todo o País mais de 1,5 milhão de 
assinaturas para apresentar projeto 
de lei de iniciativa popular ao Con-
gresso Nacional. No Estado, cerca de 
32 mil paraibanos já aderiram à cam-
panha, que alcançou em todo o País, 
até o momento, mais de 1,2 milhão 
de assinaturas.

As medidas contra corrupção bus-
cam, entre outros resultados, agilizar a 
tramitação das ações de improbidade 
administrativa e das ações criminais; 
instituir o teste de integridade para 
agentes públicos; criminalizar o enri-
quecimento ilícito; aumentar as penas 
para corrupção de altos valores; res-
ponsabilizar partidos políticos e crimi-
nalizar a prática do caixa 2; revisar o 
sistema recursal e as hipóteses de ca-
bimento de habeas corpus; alterar o 
sistema de prescrição; e instituir outras 
ferramentas para recuperação do di-
nheiro desviado.

Segundo o procurador-chefe do 
MPF na Paraíba, Rodolfo Alves Silva, a 
campanha tem potencial para crescer 
ainda mais no Estado.

“A população tem mostrado o co-

nhecimento das medidas propostas e 
formalizado o seu apoio à apresenta-
ção dos diversos projetos de lei de ini-
ciativa popular, movimento igualmen-
te identificado em diversos estados do 
País. A adesão de órgãos para coleta 
de assinaturas onde se tem um gran-
de fluxo de pessoas objetiva facilitar 
o acesso às listas de apoiamento para 
um número muito maior de cidadãos. 
Continuando assim, em breve a popu-
lação brasileira terá dado o seu reca-
do ao Congresso Nacional quanto à 
importância destas mudanças para di-
minuirmos a sensação de impunidade 
hoje reinante em nosso País”, declarou 
o procurador.

Além dos parceiros, os cidadãos 
paraibanos podem assinar as listas 
de apoiamento nas sedes do MPF/PB 
em João Pessoa, Guarabira, Campina 
Grande, Patos, Monteiro e Sousa. Ou se 
preferir, imprimir a ficha de assinatura 
no site www.10medidas.mpf.mp.br, 
preencher e remeter para: Procurado-
ria Geral da República - 5ª Câmara de 
Coordenação e Revisão - SAF/SUL Qua-
dra 04 Conjunto C - Bloco B – 3º Andar, 
Sala 305 - CEP: 70050-900 Brasília/DF.
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Unicef alerta sobre 
saúde das crianças 
refugiadas na Europa
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MINORIAS E MOVIMENTOS SOCIAIS EM PAUTA

Estudantes debatem cidadania e direitos
Evento propõe a reflexão 
para um engajamento 
social dos profissionais

Estela, principal nome entre os participantes convidados, destacou a coragem da proposta

FOTO: Marcos Russo

Estudantes do curso 
de design realizaram me-
sas-redondas na tarde de 
ontem no Espaço Cultural, 
no evento denominado 
“Cone Verão”, organizado 
pelo Conselho Nacional de 
Estudantes de Design. O 
grande nome do evento foi 
a deputada estadual Este-
la Bezerra (PSB), que foi 
convidada a participar da 
mesa-redonda denomina-
da “Minorias e Movimen-
tos Sociais”,  ao lado dos 
designers Rafael Efrem e 
Bruno Santana.

“Eu destaco a coragem 
de um encontro nacional de 
estudantes de Design que, 
ao invés de fazer uma pau-
ta técnica-reflexiva sobre a 
sua formação, está fazendo 
uma reflexão sobre demo-
cracia, direitos, cidadania 
em um contexto político 
de grande reacionarismo 
onde é necessário que a po-
lítica seja tomada por no-
vos agentes, novos atores. 
Nesse sentido esse evento 
consegue fazer aquilo que a 
gente espera da sociedade: 

Feliphe Rojas
Especial para A União

TJPB retoma 
prazos processuais

Os prazos processuais, e a 
realização de audiências e das sessões 
de julgamento do Tribunal de Justiça da 
Paraíba serão retomados nesta quinta-
feira, 21, com o término do período de 
suspensão (7 a 20/01), determinado 
pela presidência do TJPB, no mês passado, 
atendendo ao pleito da OAB Seccional 
Paraíba. Por conta da suspensão os 
prazos estão parados, tendo sido vedada 
a publicação de acórdãos, sentenças, 
decisões e despachos, bem como a 
intimação de partes ou advogados, na 
1ª e 2ª instâncias. Neste período tem 
funcionado o plantão judiciário.

Curtas

TCE-PB reinicia 
suas atividades

O Tribunal de Contas da Paraíba 
retomou ontem suas atividades 
rotineiras, em novo horário, das 7h às 13h, 
ao cabo do período de recesso e das férias 
coletivas de 15 dias concedidas, neste 
mês de janeiro. A mudança, determinada 
na Portaria nº 179/2015, do presidente 
Arthur Cunha Lima, decorre do propósito 
de redução dos custos operacionais do TCE 
ante a persistência da crise financeira que 
afeta o Estado e o País.

Membros da Executiva do Partido dos Trabalhadores de João 
Pessoa definiram, por unanimidade, nessa segunda-feira, 
18, que o partido terá candidatura própria nas eleições para 

a prefeitura da capital paraibana. 

Através da Resolução 01/2016 o PT de João Pessoa afirmou 
que “dispõe de nomes, experiência administrativa e 
propostas que lhe credenciam a estar no centro do debate 
sobre os rumos da cidade”.

Candidatura própria

FOTO: Divulgação/PT-PB

voltar a sua atenção ao que 
interessa na vida pública, 
na política e ainda na res-
posta ao movimento reacio-
nário-conservador que tem 
somado e aumentado o pre-

conceito”, destacou Estela.
De acordo com uma 

organizadora do evento, 
Valêssa Ferreira,  entre 
as motivações do evento 
estava o despertar de um 

engajamento social nos 
estudantes de Design na 
prática de sua profissão. 
“O design não é mais só em 
função do ofício em si, tem 
atividades específicas da 

“Em breve a população 
brasileira terá dado o 
seu recado ao Congresso 
Nacional quanto à impor-
tância destas mudanças 
para diminuirmos a sensa-
ção de impunidade hoje 
reinante em nosso País”

profissão, mas outras são 
relacionadas à formação 
da pessoa, como a questão 
do gênero, que será dis-
cutida na outra mesa, por 
exemplo. Não é só [conteú-
do] específico da profissão, 
tem todo um engajamento 
social [entre as pautas do 
evento]”, explicou.

A outra mesa-redon-
da,  “Gênero, Arte e Design”, 
contou com a presença de 
Cândida Nobre, jornalista 
e publicitária; Lu Oliveira, 
designer de produto; Luiz 
Mott, cientista social e an-
tropólogo e Maíra Nunes, 
comunicadora social. O 
tema geral do Cone Verão 
foi “Movimento, Mobiliza-
ção e Regulamentação”, e 
discutiu também a questão 
da regulamentação da pro-
fissão de designer, que foi 
vetada no início de dezem-
bro do ano passado pelo 
Congresso.

Ausência
A edição do dia 19 deste 

mês do Jornal A União noti-
ciou a presença do deputa-
do federal na mesa-redonda 
“Minorias e Movimentos 
Sociais”. Entretanto, após 
o fechamento da edição, a 
produção do evento con-
firmou o cancelamento do 
comparecimento de Jean 
Wyllys no evento.

O Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB) al-
cançou nessa terça-feira (19), 
o primeiro lugar no ranking 
nacional relativo a eleitores ca-
dastrados biometricamente. A 
façanha se deu pelo esforço de 
todos, como afirmou o diretor-
geral da secretaria do TRE-PB, 
Fábio de Siqueira Miranda, “As 
equipes estão empenhadas 
para o melhor resultado, a co-
meçar pelo próprio presidente 
do tribunal, desembargador 
João Alves, que está sempre à 
frente, impulsionando a bio-
metria quando necessário, in-
clusive deslocando-se até os 
postos de cadastramento, uma 

verdadeira força de trabalho”.
A meta do TRE-PB é atin-

gir 80% do eleitorado, dos 98 
municípios que passam pelo 
cadastramento biométrico 
na Paraíba até 29 de janeiro, 
para então, homologar a  bio-
metria 2015/2016.

O cadastramento biomé-
trico é obrigatório e gratuito 
e o eleitor deve compare-
cer ao Cartório Eleitoral ou 
Posto de Atendimento no 
seu município portando um 
documento oficial com foto, 
comprovante de residência 
não inferior a três meses, e 
o Título de Eleitor, se houver.

Na Paraíba, 98 municípios 

passam pelo cadastramento 
biométrico. Entre eles, estão: 
Alagoa Nova, Alcantil, Algodão 
de Jandaíra, Amparo, Apareci-
da, Araçagi, Areia de Baraúnas, 
Areial, Assunção, Bananeiras, 
Barra de Santana, Barra de 
São Miguel, Bayeux, Boa Ven-
tura, Boqueirão, Borborema, 
Cabaceiras, Cacimba de Areia, 
Cacimbas, Cajazeirinhas, Ca-
malaú, Caraúbas, Caturité, 
Congo, Coxixola, Cubati, Cuite-
gi, Curral Velho, Desterro, Dia-
mante, Dona Inês, Esperança, 
Guarabira, Gurjão, Imaculada, 
Itaporanga, Jacaraú, Juazeiri-
nho, Junco do Seridó, Lagoa de 
Dentro, Pombal e Sousa.

TRE-PB lidera ranking nacional 
em cadastramento biométrico

META É 80%

Mais órgãos na Paraíba 
aderem à campanha do MPF

10 MEDIDAS CONTRA A CORRUPçãO
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Autoridade fiscalizadora do futebol 
ajudará clube a modernizar gestão
Órgão vai acompanhar com 
rigor e transparência para 
que clubes sejam lucrativos

Como não circulou no fim de semana anterior e ficou de 
fora do festival de resenhas que encobriram o lançamento do 
formidável “Spotlight”, a nova edição de Época (18/janeiro) 
marcou presença na segunda rodada de avaliações. E o fez 
em grande estilo no texto de abertura assinado pelo próprio 
diretor de Redação.

“Em busca da história completa” é um título que 
deveria servir tanto para introduzir um dos principais 
ingredientes do filme como para justificar o injustificável – a 
reportagem de capa com a foto do ex-marido da presidente 
Dilma Rousseff tentando implicá-lo e implicá-la na rede de 
escândalos revelados pela Operação Lava Jato.

É a primeira vez que a imprensa ousa aproximar o 
círculo de amizades da presidente Dilma. A denúncia é tão 
frágil e tão adoidada que desta vez sequer foi endossada ou 
republicada como soe acontecer com o pool de veículos que 
se reúne em torno da ANJ. A própria metáfora da “busca da 
história completa” não consegue se ajustar a qualquer um dos 
seus objetivos. Não legitima a leviana acusação ao amigo da 
presidente da República, nem esclarece o que verdadeiramente 
se passou na redação do Boston Globe em 2002.

No filme “Spotlight” - a esta altura com seis indicações 
para o “Oscar” - o recém-chegado diretor de redação (ao 
contrário do que está dito em Época), faz questão de ir atrás 
dos padres-pedófilos e através do detalhamento de seus 
crimes comprovar a cumplicidade oferecida pela hierarquia 
católica americana e a Santa Sé. A equipe de repórteres do 
Globe de Boston, identificou 87 sacerdotes prevaricadores 
e através deles escancarou o ilimitado poder da cúria do 
estado de Massachusetts numa república que se gaba da sua 
laicidade, secularismo e isonomia.

Pior de tudo é que servindo-se de um pequeno texto 
meramente retórico e abarrotado de equívocos, o semanário 
exime-se de fazer uma resenha satisfatória de um dos 
melhores filmes sobre jornalismo dos últimos tempos.

O que os nossos resenhistas estão tentando ocultar de 
forma tão canhestra são situações que o filme escancara de 
forma precisa, cirúrgica. Exemplo é a visita protocolar que 
o diretor de redação recém-chegado à cidade, é obrigado a 
fazer ao arcebispo de Boston e a indecorosa proposta que na 
ocasião o hierarca lhe dirige visando uma sólida aliança das 
respectivas instituições – igreja e imprensa. Como castigo foi 
obrigado a ouvir do jornalista que a imprensa só sobrevive 
quando se mantém distante deste tipo de parceria.

Enfim, a Inquisição fora do armário
Além de queimar hereges em festivos espetáculos ao 

ar livre, o Santo Ofício da Inquisição inventou um arsenal de 
ardis e sutilezas que prolongou a sua existência e infiltrou-se 
profundamente nos hábitos, mentalidades e leis dos países 
onde funcionou, sobretudo latinos – Itália, Espanha, Portugal 
e respectivas colônias d’além-mar.

Um dos subprodutos da Inquisição – o controle das 
ideias - foi formalizado poucos depois da invenção dos tipos 
móveis por Johannes Gutenberg em meados do século XV. 
O que não impediu a formidável utilização da tipografia 
para disseminar a rebelião contra a Santa Sé pelo dissidente 
Martinho Lutero.

Recurso igualmente eficaz para evitar contestações e 
exercer o poder absoluto foi criação de uma linguagem soft, 
disfarçada, desprovida de horrores para tornar palatáveis as 
façanhas do profano Santo Ofício. Em português os asseclas 
da Inquisição eram chamados de “familiares”, as execuções 
substituídas por “relaxamentos” e assim por diante (ver Elias 
Lipiner, “Inquisição, terror e linguagem”). O nazismo usou o 
mesmo expediente criando uma linguagem oca, adulterada, 
tal como revelam os diários de Victor Klemperer.

No Brasil, raramente menciona-se a Inquisição, seus 
feitos e vítimas. Espécie de vergonha coletiva ainda não 
assimilada por seus herdeiros. Ao longo dos festejos dos 
450 anos de fundação do Rio de Janeiro os historiadores 
de plantão jamais insinuaram que a Cidade Maravilhosa 
é uma das campeãs em número de presos, denunciados, 
condenados e executados. A comunidade de cristãos-
novos fluminenses foi dizimada no século XVIII, a indústria 
açucareira esvaziada por força das expropriações ordenadas 
pelos inquisidores.

As punições efetuadas pela força-tarefa que comanda 
a Operação Lava Jato levou os advogados que representam 
os acusados a publicar no dia 15/1 candente protesto contra 
os métodos de investigação e intimidação dos acusados. Pela 
primeira vez em décadas saltou dos dicionários e glossários a 
palavra Inquisição e sua variante, neoinquisição.

Dos ilustres causídicos que assinam o manifesto 
poucos se deram ao trabalho de estudar os regulamentos 
inquisitoriais portugueses, a jurisprudência do Santo Ofício 
e os postulados de direito canônico no qual se basearam. Na 
condição de pesquisador diletante, este observador ousa 
lembrar que o professor Nilo Batista, ex-vice-governador e 
depois governador do Estado do Rio de Janeiro, é um dos 
poucos que examinaram a fundo a herança inquisitorial 
portuguesa em nossa vida jurídica.

Com isso não se pretende dar razão ao protesto dos 
advogados que enfrentam o rigor da Lava Jato. Apenas 
lembrar que o Santo Ofício não é uma figura de retórica mas 
uma aberração consolidada pelos 285 anos de vigência do 
aparelho de intolerância e fanatismo religioso no Brasil.

Reencontros com a Inquisição

opiniao.auniao@gmail.com

Dines 
Alberto

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil 
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A presidente Dilma 
Rousseff anunciou ontem 
a criação da Autoridade 
Pública de Governança do 
Futebol que vai fiscalizar 
o esporte no País. O órgão 
contará com a participa-
ção paritária de atletas, 
dirigentes, treinadores e 
árbitros e será a instância 
fiscalizadora do Programa 
de Modernização da Gestão 
e de Responsabilidade Fis-
cal do Futebol Brasileiro 
(Profut). De acordo com a 
presidente, a finalidade é 
garantir a efetiva moderni-
zação da gestão dos clubes 
de futebol.

Segundo a presidente, 
com essa autoridade, será 
possível acompanhar “com 
rigor e transparência” o 
cumprimento das contra-
partidas assumidas pelos 
clubes no Profut e permi-
tirá que os patrocinadores 
tenham mais confiança na 
boa aplicação dos recursos 
investidos.

“Demos um passo de-
cisivo em favor dessa sus-
tentabilidade em 2015 
com o início da vigência do 
Profut. Ele propiciou o re-
financiamento das dívidas 
dos clubes estabelecen-
do como contrapartida o 
compromisso com regras 
de governança, de transpa-
rência e de responsabilida-
de fiscal. Foi instituído com 
o Profut uma verdadeira 
lei de responsabilidade do 
futebol para que nossos 
clubes possam se tornar 
empresas lucrativas”, afir-
mou a presidente, durante 
cerimônia de assinatura 
de contratos de patrocínio 
com dez times no valor de 

Presidente Dilma defende sustentabilidade e um tipo de ‘“responsabilidade fiscal” para o futebol

R$ 83 milhões.
Com o prazo de ade-

são encerrado no final de 
novembro, o Profut teve a 
adesão de 111 entidades 
esportivas.

Dívidas
Aprovado em julho 

pelo Congresso Nacional 
e sancionado no fim de 
agosto, o Profut permite o 
parcelamento de dívidas 
tributárias e não tributá-
rias de dívidas de clubes de 
futebol com a União em até 
240 meses (20 anos). Em 
troca, as entidades espor-
tivas precisam adotar cri-
térios de transparência, de 
equilíbrio financeiro e de 
melhoria de gestão, como 

fixar mandato de quatro 
anos para os cargos eleti-
vos de direção e publicação 
na internet de prestação de 
contas com auditoria inde-
pendente.

De acordo com a Re-
ceita Federal, as entidades 
que aderiram ao programa 
têm dívidas estimadas em 
R$ 3,83 bilhões com o Fisco 
e a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional. No en-
tanto, não necessariamente 
o total desses débitos será 
renegociado.

Para permanecer no 
programa, os clubes pre-
cisam ficar em dia com as 
obrigações fiscais e traba-
lhistas. Caso algum clube 
deixe de pagar três parce-

las, será excluído do parce-
lamento e não poderá ter 
acesso a benefícios de in-
centivo fiscal da União.

Estatuto do Torcedor
Dilma também disse 

que ainda este ano encami-
nhará ao Congresso Nacio-
nal a proposta de revisão 
da Lei Pelé e do Estatuto do 
Torcedor. “Queremos tam-
bém propor uma legislação 
trabalhista própria para 
o futebol que deixe mais 
claras as responsabilida-
des dos clubes e proteja 
os atletas. Todas essas mu-
danças vão dar velocidade 
ao processo de moderni-
zação da indústria do fute-
bol”, completou.

Liberados 
R$ 419 mi para 
auxílio-moradia 
nos Poderes
Da Agência Brasil

A presidente Dilma 
Rousseff editou a Medida 
Provisória 711/2016, que 
abre R$ 419,4 milhões de 
crédito extraordinário em 
favor de diversos órgãos 
dos Poderes Legislativo e 
Judiciário, da Defensoria 
Pública da União e do Mi-
nistério Público da União. 
A MP foi publicada na edi-
ção de ontem do Diário 
Oficial da União.

O dinheiro será aplica-
do na ajuda de custo para 
moradia ou auxílio-mora-
dia para agentes públicos 
da Câmara dos Deputados, 
do Tribunal de Contas da 
União, do Supremo Tribu-
nal Federal e do Superior 
Tribunal de Justiça; da 
Justiça Federal, da Justiça 
Militar da União, do Tribu-
nal Superior do Trabalho 
e da Justiça do Trabalho, 
além da Defensoria Públi-
ca da União e do Ministé-
rio Público da União.

Kelly Oliveira 
Da Agência Brasil

O presidente do Banco Central (BC), 
Alexandre Tombini, considera signifi-
cativas as revisões das projeções para 
a economia brasileira em 2016 e 2017, 
feitas pelo Fundo Monetário Internacio-
nal, e divulgadas ontem na atualização 
do relatório World Economic Outlook 
(Perspectiva Econômica Global).

O FMI aumentou a projeção de 
queda da economia brasileira, este 
ano, de 1% para 3,5%. Para o FMI será 
o segundo ano consecutivo de queda 
da economia. Para 2015, o FMI projeta 
uma retração de 3,8%.

Em 2017, a expectativa é de estabi-
lidade, com a estimativa de crescimen-
to zero para o Produto Interno Bruto 
(PIB). Em outubro do ano passado, o 
FMI projetava crescimento de 2,3%, em 
2017. Em nota, Tombini destacou que o 
FMI atribui a fatores não econômicos as 
razões para esta rápida e pronunciada 
deterioração das previsões. No relató-
rio, o FMI diz que a recessão é causada 
pela incerteza política, em meio às con-
tínuas repercussões das investigações 
da Operação Lava Jato. O FMI destaca 

que as investigações na Petrobras estão 
sendo mais profundas e prolongadas 
do que anteriormente se esperava.

Ontem foi o primeiro dia da reu-
nião do Comitê de Política Monetária 
(Copom) do BC, responsável por definir 
a taxa básica de juros, a Selic. Hoje, no 
segundo dia de reunião, será anuncia-
da a taxa básica. Em nota, Tombini res-
saltou que “todas as informações eco-
nômicas relevantes e disponíveis até a 
reunião do Copom são consideradas 
nas decisões do colegiado”.

Leia trecho da nota do BC:
“O presidente do Banco Central, 

Alexandre Tombini, avalia como sig-
nificativas as revisões das projeções de 
crescimento para o Brasil em 2016 e 
2017, realizadas pelo Fundo Monetá-
rio Internacional, e divulgadas hoje na 
atualização do relatório “World Eco-
nomic Outlook”.

No documento, o FMI revisou a pre-
visão de crescimento do PIB do Brasil de 
-1,0% para -3,5%, em 2016, e de +2,3% 
para 0%, em 2017. O Fundo atribui a 
fatores não econômicos as razões para 
esta rápida e pronunciada deterioração 
das previsões.”

Tombini avalia revisões do 
FMI para economia brasileira

PROJEÇÕES PARA 2016 e 2017
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Senado vai analisar projeto de lei 
para ajuda financeira à Petrobras
Há registros de valores 
para PT, PSDB, PMDB
e outros partidos

A Comissão de Assun-
tos Econômicos (CAE) deve 
analisar em breve o Proje-
to de Lei do Senado (PLS) 
560/2015, de autoria do 
senador Roberto Requião 
(PMDB-PR), que propõe so-
corro financeiro para ajudar 
a Petrobras a sair da crise.

O projeto autoriza o Te-
souro Nacional a emitir, em 
favor do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES), títulos 
de dívida pública para que 
o banco garanta financia-
mento à estatal. A intenção 
é fazer a petrolífera ter con-
dições de cumprir seu plano 
de investimentos vigente em 
1º de outubro de 2014.

Em contrapartida, a 
proposta também permite 
que a Petrobras emita de-
bêntures conversíveis em 
ações a serem transferidas 
ao BNDES. Debêntures são 
títulos de dívida, de médio e 
longo prazos, que conferem 
a seu detentor um direito de 
crédito contra a companhia 
emissora. Ou seja, quem 
possui debênture de uma 
empresa se torna credor 
dela. 

“O projeto vai restaurar 
a cadeia de pagamentos e 
recebimentos da Petrobras, 

fortemente atingida pela 
Operação Lava Jato. À me-
dida que se normalizam os 
fluxos de pagamentos, serão 
automaticamente normali-
zados os fluxos na cadeia de 
fornecedores e prestadores 
de serviços, assim como das 
cadeias ligadas aos estados 
e às prefeituras de municí-
pios que recebem royalties”, 
avalia o parlamentar em sua 
justificativa.

Para Requião, a Petro-
bras é tão importante para 
a economia brasileira que 
precisa se recuperar. As-
sim, capitalizar a empresa 
propiciaria crescimento 
econômico e irrigaria toda 
a cadeia do petróleo, favo-
recendo a retomada da eco-
nomia do País.

O senador ainda lembra 
que, na crise de 2009, o Te-
souro transferiu ao BNDES 
“montantes significativos de 
recursos” para que ele ofe-
recesse financiamentos a di-
ferentes setores produtivos. 
“Não há nenhuma razão téc-
nica ou econômica para que 
algo semelhante não seja 
feito em apoio à Petrobras”, 
argumenta. 

O PLS 560/2015 trami-
ta de forma terminativa. Ou 
seja, se passar pela CAE não 
vai para outras comissões ou 
a Plenário, a menos que haja 
recurso nesse sentido. O re-
lator é o senador Lindbergh 
Farias (PT-RJ).

Está pronto para a vo-
tação no Plenário do Senado 
o Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) 24/2015, que prevê o 
aumento da pena para furto 
e roubo quando for praticado 
com a utilização de explosivo. 
Com o novo texto, a explosão 
de caixa eletrônico, por exem-
plo, poderá render até oito 
anos de prisão. 

O Código Penal prevê 
atualmente reclusão de um a 
quatro anos e multa para esse 
tipo de crime. O projeto esta-
belece que a pena passa para 
três a oito anos de reclusão. 
O texto também aumenta a 
pena de um terço até a me-
tade quando a arma de fogo, 
munição ou acessório explo-
sivo for fruto de roubo.

De autoria do deputado 
Alexandre Leite (DEM-SP), a 
proposta foi aprovada na Co-
missão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania (CCJ) na forma 
de substitutivo apresentado 
pelo senador Romero Jucá 
(PMDB-RR). O senador acres-
centou ao projeto o aumento 
de pena de até dois terços se, 
no crime, for empregada arma 
de fogo de uso restrito.

Jucá explicou que, além 

do uso de explosivos em cai-
xas eletrônicos, vem ocor-
rendo no País, com alguma 
frequência, roubo a veículos 
que transportam cargas e 
valores com a utilização de 
armamento de uso exclusivo 
das Forças Armadas.

“Tal conduta necessita 
de punição mais severa, ten-
do em vista que se utiliza, na 
prática do crime, de meio po-
tencialmente mais perigoso, 
que diferencia sua conduta do 
criminoso comum”, explicou 
Jucá em seu relatório.

Como foi alterado no Se-
nado, se aprovado, o projeto 
retorna à Câmara dos Deputa-
dos para revisão.

Caixa eletrônico: pena 
mais dura para explosão 

PrOPOsTa EsTÁ PrONTa

Como parte da 
Agenda Brasil, tramita 
na Comissão Especial do 
Desenvolvimento Nacio-
nal (CEDN) o projeto do 
senador Ciro Nogueira 
(PP-PI) que libera a explo-
ração de cassinos, bingos, 
jogos eletrônicos e jogo 
do bicho no País. O rela-
tório, a cargo do senador 
Blairo Maggi (PR-MT), foi 
lido na reunião da comis-
são em 25 de novembro, 
mas o senador Benedi-
to de Lira (PP-AL) pediu 
vista da proposta, que 
tramita em caráter ter-
minativo e seguirá para 
a Câmara dos Deputados 
se for aprovada na comis-
são. Ou seja, na hipótese 
de aprovação, o projeto 
só será votado pelo Ple-
nário do Senado se pelo 
menos nove senadores 
apresentarem recurso 
nesse sentido.

O PLS 186/2014 traz 
a definição dos tipos de 
jogos que podem ser ex-
plorados, os critérios para 
autorização e as regras 
para distribuição de prê-
mios e arrecadação de 
tributos. Também estabe-
lece que serão credencia-
das no máximo dez casas 
de bingo por município. 
Os cassinos vão funcionar 
junto a complexos turís-
ticos construídos especi-
ficamente para esse fim, 
juntamente com hotéis e 
restaurantes.

Na visão de Ciro No-

gueira, é incoerente dar 
um tratamento diferen-
ciado para o jogo do bi-
cho e, ao mesmo tempo, 
permitir e regulamentar 
as modalidades de loteria 
federal hoje existentes. 
Segundo ele, as apostas 
clandestinas no País mo-
vimentam mais de R$ 18 
bilhões por ano.

Ciro argumenta ain-
da que o Brasil deixa 
de arrecadar em torno 
de R$ 15 bilhões anuais 
com a falta de regula-
mentação dos jogos de 
azar. Para o senador, o 
projeto contribui para a 
geração de milhares de 
empregos e ainda pode 
fortalecer a política de 
desenvolvimento regio-
nal por meio do turis-
mo. É o tipo do projeto 
em que, segundo ele, 
ganham tanto o gover-
no quanto a sociedade.

A matéria tem o 
apoio do relator, sena-
dor Blairo Maggi, para 
quem “é desejável a 
iniciativa de se regula-
mentar o jogo de azar 
no Brasil”. Blairo admite 
que a atividade tem sido 
exercida, ainda que de 
modo ilegal. Segundo 
o relator, a ilegalidade 
acaba desencadeando 
outro efeito perverso à 
sociedade, já que os re-
cursos obtidos com a ex-
ploração do jogo rever-
tem para a corrupção de 
agentes públicos.

Liberação de jogos 
de azar vai a votação

rEGUlaMENTaÇÃO

O Código Penal 
prevê hoje 
reclusão de 
um a quatro 
anos e multa 
para esse tipo 
de crime

O vice-líder do governo 
na Câmara, deputado Paulo 
Teixeira (PT-SP), disse ontem 
que a proposta de recriação 
da Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Finan-
ceira (CPMF) só deve ser le-
vada adiante pelo governo 
no Congresso Nacional após 
“derrotar” o processo de 
impeachment contra a pre-
sidente Dilma Rousseff, que 
tramita no Legislativo.

Para o vice-líder do go-
verno, a prioridade do Palácio 
do Planalto na retomada do 
ano Legislativo, em feverei-
ro, deve ser “se apressar para 
derrubar” o processo de im-
peachment contra Dilma. Se-
gundo o parlamentar, essa 
agenda “atrapalha o país”.

Teixeira disse que a 
CPMF é “fundamental para o 
equilíbrio das contas públi-
cas”, mas deve ser discutida, 
considerando o tamanho da 
carga tributária.

“Se for necessário criar 
imposto, que não se aumente 
o conjunto da carga tributária. 
No Brasil, aqueles segmentos 
mais ricos contribuem pro-
porcionalmente menos que 
os segmentos mais pobres. 
Então, pensar o imposto sobre 
grandes heranças é um tema 
contemporâneo”, avaliou o 
deputado, após reunião com o 
ministro da Secretaria de Go-
verno, Ricardo Berzoini.

Teixeira disse que fez um 

apelo a Berzoini para que o 
governo trabalhe pela apro-
vação do projeto que tributa 
grandes fortunas. O ministro 
não se manifestou sobre a su-
gestão do parlamentar.

Negociações
No Palácio do Planalto, 

o apoio de governadores e de 
prefeitos é considerado funda-
mental para a aprovação do tri-
buto. Se depender dos chefes 
dos Executivos estaduais e mu-
nicipais, a mordida da CPMF 
vai ser maior. Eles condicio-
nam o apoio a uma alíquota de 
0,38% para que 0,20% fique 
com a União, e o restante seja 
dividido entre eles.

O relator da PEC na CCJ, o 
deputado Arthur Lira (PP-AL) 
deve apresentar seu parecer 
em fevereiro, na volta do re-
cesso do Legislativo. Ele admi-
tiu, no entanto, que não está 
tão otimista quanto o governo. 

O líder do Democratas, 
deputado Mendonça Filho 
(PE), é contra e não acredita 
que a contribuição seja apro-
vada em ano de eleições mu-
nicipais. “Vamos empreen-
der todo o esforço possível 
para impedir a aprovação da 
volta da CPMF”, disse.

O líder do PMDB, depu-
tado Leonardo Picciani (RJ), 
defende a recriação do tribu-
to: “Não acho que a CPMF em 
si seja a vilã da história. É um 
imposto de alíquota barata, 
que a maioria da população 
não paga, sobretudo os que 
ganham menos”, comentou.

CPMF só será debatida
após o impeachment

PrEVisÃO DO GOVErNO 

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil  

FOTO: Geraldo Magela/Agência Senado

O senado Roberto Requião, autor do projeto de lei no Senado, ressaltou a importância da Petrobras para a economia brasileira 
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O Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Uni-
cef) advertiu ontem sobre 
o delicado estado de saúde 
das crianças refugiadas que 
cruzam a Europa, já que es-
tão “esgotadas fisicamente, 
assustadas, angustiadas e, 
muitas vezes, precisando de 
cuidados de saúde”.

Segundo o Unicef, au-
mentaram as dificuldades da 
travessia e pioraram as con-
dições físicas e de saúde des-
sas crianças com a chegada 
do inverno.

A falta de roupas ade-
quadas para as temperaturas 
geladas no Leste da Europa 
e a escassez de alimentos 
apropriados para as crian-
ças, juntamente com a falta 
de aquecimento em abrigos 
e transportes, agravam a si-
tuação. Atualmente, de acor-

do com dados da instituição, 
mais de um terço dos refu-
giados é menor de idade.

Segundo as autoridades 
locais, 37% dos refugiados 
que cruzaram a Macedônia em 
dezembro eram crianças, nú-
mero que fica acima dos 23% 
registrados em setembro.

Na Sérvia, o índice de me-
nores entre os refugiados era 
de 36% em dezembro, núme-
ro também maior do que os 
27% registrados em setem-
bro. A maioria dos menores 
que se encontravam na Sérvia 
tinha idade entre 5 e 9 anos.

A situação das crianças 
refugiadas faz com que elas 
fiquem vulneráveis a infe-
ções respiratórias, proble-
mas digestivos e diarreia, 
como alertou em comunica-
do o coordenador especial 
do Unicef para os refugiados, 
Marie-Pierre Poirier.

No total, em 2015, entre 
mais de 1 milhão de refugia-
dos que foram para a Europa 
pelo Mediterrâneo, 253.700, 
ou seja, um em cada quatro, 
eram crianças.

Aumentam as dificuldades 
para a travessia com a 
chegada do inverno 

Unicef alerta sobre estado de saúde
de crianças refugiadas na Europa
Da Agência Lusa

A Agência Internacional 
da Energia (AIE) conside-
ra que o preço do petróleo 
ainda pode cair, devido ao 
excesso de oferta, agravado 
pela entrada do petróleo ira-
niano e a uma desaceleração 
do aumento da procura pelos 
principais consumidores.

Em relatório mensal so-
bre o mercado petrolífero 
divulgado ontem, a AIE esti-
ma que o diferencial entre a 
oferta e a procura será de 1,5 
milhão de barris por dia no 
primeiro semestre deste ano, 
cenário baseado no incre-
mento da produção do Irã, de 

600 mil barris em junho.
Considerando as “incerte-

zas” sobre a capacidade do Irã 
de pôr no mercado de forma 
imediata mais 500 mil barris 
por dia - como foi anuncia-
do por Teerã - e de encontrar 
clientes, a AIE destaca no rela-
tório que, ao fim do primeiro 
trimestre, o mercado poderia 
ter mais 300 mil barris por dia.

Como defendido por 
bancos de investimento, a 
agência adverte que o preço 
do barril de petróleo - que 
em meados de janeiro regis-
trou os menores valores dos 
últimos 12 anos - abaixo dos 
US$ 30 -, poderá cair mais, 
chegando a US$ 10.

Preço do petróleo cairá  
ainda mais, prevê AIE

MERCAdo PETRoLÍFERo

Da Agência Lusa

O Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) revisou ontem para 
baixo as previsões de crescimen-
to global, antecipando que a 
economia deve crescer 3,4% este 
ano e 3,6% no próximo, dois dé-
cimos a menos do que o previsto 
em outubro.

Na atualização feita ao World 
Economic Outlook e divulgada on-
tem, o FMI justifica a revisão para 
baixo do crescimento mundial 
tanto em 2016 quanto em 2017 
principalmente com o desem-
penho econômico dos mercados 
emergentes e das economias em 
desenvolvimento.

O fundo piorou também as 
projeções para as economias de-
senvolvidas, que deverão crescer 
2,1% tanto em 2016 quanto em 
2017, ou seja, menos 0,1 ponto 
percentual do que o estimado em 
outubro, uma previsão que se deve 
sobretudo aos Estados Unidos.

O país norte-americano de-
verá crescer 2,6% em 2016 e 2017 
(uma revisão para baixo de 0,2 
ponto percentual).O FMI destaca 
que a atividade econômica “se 
mantém resiliente”, apoiada pelas 
condições financeiras que ainda 
se acomodam e pelo reforço dos 
mercados imobiliário e do traba-
lho. A valorização do dólar pesa 
na atividade industrial e os baixos 
preços do petróleo penalizam o 
investimento em estruturas de mi-
nas e equipamento.

A zona do euro deverá crescer, 
em seu conjunto, 1,7% este ano e 
no próximo, o que se traduz numa 
melhoria ligeira de 0,1 ponto per-
centual em 2016 e na manutenção 
da projeção para o próximo ano.

A instituição liderada por 
Christine Lagarde lembra que, 
no caso dos países da moeda úni-
ca europeia, “o consumo privado 
mais forte, apoiado pelos baixos 

FMI reduz o crescimento global 
PREVISÕES PARA ESTE Ano 

Da Agência Lusa

preços do petróleo e pelas condi-
ções financeiras facilitadas, com-
pensa o enfraquecimento das ex-
portações líquidas”.

Ainda dentro dos países de-
senvolvidos, o Japão, cuja econo-
mia cresceu 0,6% em 2015, deverá 
avançar 1% este ano (mantendo-
se a previsão de outubro) e abran-
dar o ritmo de crescimento em 
2017, para os 0,3% (uma revisão 
em baixa de 0,1 ponto percentual 
em relação a outubro).

O fundo mostra que o desem-
penho econômico em 2016 será 
impulsionado pela frente do orça-
mento, pelos baixos preços do pe-
tróleo, pelas condições financeiras 

em acomodação e pelo aumento 
dos rendimentos.

O FMI alerta que, “a menos 
que as transições-chave na eco-
nomia mundial ocorram com su-
cesso, o crescimento global pode 
derrapar”. Relaciona uma série de 
riscos negativos, principalmente 
“um abrandamento mais forte do 
que o esperado na China”, “efei-
tos adversos nos balanços e no fi-
nanciamento das empresas” devi-
do à maior valorização do dólar e 
à restrição gradual das condições 
de financiamento, “um aumento 
inesperado da aversão ao risco” e 
“uma escalada das tensões geopo-
líticas em curso”.

A diretora Christine Lagarde estima que a economia deve crescer 3,4% este ano 

FoTo: Reprodução/Internet

A presidente da Acade-
mia de Cinema dos Estados 
Unidos, Cheryl Boone Isaacs, 
admitiu que a entidade pre-
cisa de uma mudança, na se-
quência de críticas apontadas 
à ausência de qualquer artis-
ta negro entre os nomeados.

Em comunicado di-
vulgado na segunda-feira à 
noite, Cheryl Boone Isaacs 
manifestou-se “destroçada 
e frustrada” pelas falhas da 
academia, em matéria de di-
versidade. “É uma discussão 
difícil, mas importante, e 
está na altura de se fazerem 
grandes mudanças”.

As declarações da pre-
sidente da academia surgem 
depois de o realizador Spike 
Lee - que recebeu em 2015 
um Oscar honorífico - e de a 
atriz Jada Pinkett Smith te-
rem anunciado que não vão 
comparecer na cerimônia 
de entrega do Oscar precisa-
mente por não existir, pelo 
segundo ano consecutivo, 
qualquer ator ou atriz negros 

nomeados para os prêmios.
Cheryl Boone Isaacs reve-

lou que, nas próximas sema-
nas, serão decididas e tomadas 
“medidas drásticas para alterar 
a composição dos membros” 
da academia em nome de uma 
“necessária diversidade”.

Depois da divulgação do 
comunicado da academia, o 
ator negro David Oyelowo 
disse ontem que aquela en-
tidade não representa aquilo 
que é os Estados Unidos, exi-
gindo, para os próximos me-
ses, uma alteração radical na 
organização do Oscar.

A entidade, que decide os 
nomeados e escolhe os ven-
cedores, integra 6.300 mem-
bros. De acordo com o jornal 
Los Angeles Times, 93% dos 
membros são brancos e 76% 
são do sexo masculino. A mé-
dia de idade é 63 anos.

“Como sabem, nos últi-
mos quatro anos fizemos al-
terações para diversificar os 
membros da academia, mas 
as mudanças não ocorrem tão 
depressa como desejávamos”, 
afirmou Cheryl Boone Isaacs.

Academia de Cinema
precisa de mudanças

ESTAdoS unIdoS

Da Agência Lusa O número de civis víti-
mas da violência no Iraque 
nos últimos dois anos “é im-
pressionante”, considerou 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU) num relatório 
divulgado ontem, que estima 
que 18.802 pessoas tenham 
sido mortas e 36.245, feridas 
nesse período.

Os números, que a or-
ganização admite estarem 
provavelmente aquém da 
realidade, correspondem a 
mortos e feridos registrados 
entre 1º de janeiro de 2014 
e 31 de outubro de 2015 pela 
missão das Nações Unidas no 
Iraque (Unami) e o Alto Co-
missariado da ONU para os 
Direitos Humanos.

“O obsceno número de 
vítimas não chega para re-
fletir com exatidão o terrível 
sofrimento dos civis no Ira-
que”, afirmou o alto-comis-
sário, Zeid Ra’ad Al Hussein, 
num comunicado. “Os núme-
ros representam aqueles que 
foram mortos ou mutilados 
pela violência ostensiva, mas 
inúmeros outros morreram 

por falta de acesso a alimen-
tos, água ou cuidados médi-
cos básicos”, destacou.

A ONU afirma que 3,2 
milhões de pessoas estão 
deslocadas no interior do 
país desde o início de 2014, 
quando o grupo extremista 
Estado Islâmico tomou vas-
tas áreas do Iraque.

O relatório dá especial 
atenção a atrocidades co-
metidas pelo grupo jihadis-
ta, dando pormenores de 
“numerosos exemplos de 
assassinatos em espetáculos 
públicos bárbaros, em que as 
vítimas são fuziladas, deca-
pitadas, queimadas vivas ou 
atiradas do topo de edifícios”.

O documento denuncia 
também relatos da execução 
de crianças-soldado que ten-
tam fugir do grupo extremista 
e da “contínua sujeição de mu-
lheres e crianças à violência 
sexual, especialmente sob a 
forma de escravatura sexual”.

“O tratamento dado às 
crianças é especialmente hor-
rendo. Menores até de nove 
anos são usados como escudos 
humanos, como bombas hu-
manas, como primeira linha de 

combate”, disse, em teleconfe-
rência entre Bagdá e Genebra, 
o diretor para os direitos hu-
manos da missão no Iraque, o 
italiano Francesco Motta.

“Esses atos, em alguns 
casos, podem constituir cri-
mes de guerra, crimes contra 
a humanidade e possivel-
mente genocídio”, afirma o 
relatório, baseado em grande 
parte nos relatos de testemu-
nhas e de vítimas.

Os peritos da ONU afir-
mam ainda que numerosas 
valas comuns foram desco-
bertas em zonas que estive-
ram sob controle dos jihadis-
tas, bem como valas comuns 
que remontam aos tempos 
do regime de Saddam Hus-
sein (1979-2003).

Francesco Motta explicou 
a possibilidade de haver ge-
nocídio com o fato de “se ter 
podido demonstrar a intenção 
de acabar com comunidades 
inteiras, como os yazidis”.

O responsável afirmou 
que o relatório não faz uma 
avaliação profunda e rigoro-
sa dos crimes cometidos e da 
sua classificação à luz da lei 
internacional, mas conclui 

de forma clara que o Estado 
Islâmico cometeu atos bár-
baros de forma intencional.

O relatório também acu-
sa as forças de segurança 
iraquianas e os seus aliados 
– milícias, grupos tribais e 
peshmergas (combatentes 
curdos) – de assassinatos ile-
gais e sequestros.

“Muitos desses inciden-
tes envolvem pessoas suspei-
tas de terem colaborado com 
o Estado Islâmico”, informa o 
documento, que critica o fra-
casso das forças de seguran-
ça na proteção dos civis.

Conflito matou 18.802 civis no Iraque
RELATÓRIo dA onu

Da Agência Lusa

O relatório das 
Nações Unidas dá 
especial atenção 
a atrocidades 
cometidas no 
país pelo grupo 
terrorista Estado 
Islâmico
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NA VILA OLíMPICA PARAHYBA

Dueto olímpico em exibição
Brasil, Rússia e Paraíba 
disputam na capital evento 
de nado sincronizado

Página 24

Técnico do Campinense 
reprova jogo treino 
com equipes amadoras

A Vila Olímpica Parahyba, 
situada nlo Bairro dos Estados, 
em João Pessoa, sedia no próxi-
mo sábado, a partir das 9h30, 
um grande evento de nado sin-
cronizado, ocasião em que es-
tarão se apresentando o dueto 
olímpico brasileiro e a seleção 
russa, além do time sênior da 
Paraíba. A entrada será uma 
lata de leite em pó ou outro 
produto de higiene pessoal que 
serão doados à Casa da Criança 
com Câncer, Lar da Providência 
e ao Hospital Padre Zé.

De acordo com a progra-
mação divulgada pela gerência 
operacional da Vila, às 11h, ha-
verá uma oficina comandada 
pela técnica da Rússia, Tatia-
na Pokrovskaya, várias vezes 
campeã olímpica, onde par-
ticiparão as atletas e técnicas 
da Paraíba e, em seguida, no 
auditório do parque aquático, 
uma coletiva de imprensa com 
as atletas brasileiras do dueto 
e da seleção russa, que há uma 
semana treina no complexo.

O secretário de Estado 
da Juventude, Esporte e Lazer, 
Tibério Limeira, reforça o con-
vite à população para compa-
recer ao evento. “Será um dia 
inesquecível, pois estarão na 
piscina da Vila, uma equipe 
quatro vezes medalha de ouro 
em Olimpíadas e ainda duas in-
tegrantes da Seleção Brasileira 
de Nado Sincronizado, bem 
como o time paraibano”, disse. O dueto olímpico brasileiro estará em João Pessoa no próximo sábado, quando fará exibição em evento com seleção russa e equipe sênior de nado sincronizado da PB

Fepaju reúne em 
fevereiro seletiva 
para escolher 
100 judocas

 A Federação Paraiba-
na de Judô (Fepaju) define 
na próxima sexta-feira o 
calendário de competições 
para a temporada de 2016. 
Inicialmente acontecerá no 
próximo mês - após o Carna-
val, com data que será ain-
da definida - no Ginásio do 
Centro Universitário de João 
Pessoa (Unipê), uma seletiva 
que vai escolher 100 atletas, 
nas diversas idades, que re-
presentarão a Paraíba no 
Campeonato Brasileiro, que 
ocorrerá em abril, no Rio 
Grande do Norte. 

Para o presidente da fe-
deração, Adjailson Fernan-
des, apesar dos problemas 
a temporada promete mui-
tas emoções para o esporte, 
que sempre esteve presente 
em todas as disputas nacio-
nais. Ele ressaltou que no-
vos talentos devem apare-
cer, reforçando o grupo que 
sempre fez bonito nas com-
petições.

De acordo com o diri-
gente, várias ações serão co-
locadas em prática, como o 
credenciamento de professo-
res junto a entidade, manter 
as associações mais próxi-
mas da Fepaju e o lançamen-
to do novo site. Segundo ele, 
o objetivo é afastar aqueles 
professores que utilizam a 
entidade para dar aula. 

Ciclistas do estado disputam GP em Pernambuco
Após o término de uma 

temporada vitoriosa para a 
equipe de ciclismo do Uni-
pê, o grupo dará a sua pri-
meira largada em 2016. No 
próximo domingo, às 9h, 
o grupo irá competir o GP 
de Ciclismo BR-408, que 

acontecerá na Zona Metro-
politana do Recife, em Per-
nambuco. O percurso, de 90 
quilômetros, trará atletas 
de todo o Nordeste e inicia-
rá próximo à Itaipava Arena 
Pernambuco, no município 
de São Lourenço da Mata.

 Os atletas Marcos Vi-
nícius, Jadson Prudêncio, 
Edson Dantas e o atual 
campeão paraibano Danilo 
Silveira, todos do Unipê, se 
preparam desde o dia 2 de 
janeiro, com treinos de força 
em academia e várias horas 

na bicicleta em estrada. Para 
o líder e atleta da equipe, 
Marcos Vinícius, a mescla 
dos treinamentos fortalece 
a equipe. “Para chegarmos 
bem condicionados no dia do 
evento”, aponta.

 O motivo da prepara-

ção intensiva são também as 
grandes provas do calendário 
nacional, como a Prova Inter-
nacional 9 de Julho e a Copa 
América. A próxima grande 
volta será o IV Circuito Ducks 
Bike, que ocorrerá no dia 24 
de abril em Patos, na Paraíba.

PERCURSO DE 90 KM

Paraibanos iniciam caminhada para Paralimpíadas

Dois paraibanos foram 
convocados na última segunda-
feira, para a preparação final 
visando os Jogos Paralímpicos 
Rio 2016, na modalidade de 
goalball. José Roberto Ferreira 

de Oliveira  e Romário Diego 
Marques, ambos integrantes da 
Associação Paraibana de Cegos 
(Apace) se juntam a outros oito 
atletas que têm a missão de 
conquistar a inédita medalha 
de ouro em uma Olimpíada.

Os dois ajudaram, em 2014 
e no ano passado, a seleção bra-

sileira a conquistar as medalhas 
de ouro no Campeonato Mun-
dial e nos Jogos Parapan-Ame-
ricanos de Toronto, no Canadá.

De acordo com a Confede-
ração Brasileira de Desportos 
de Deficientes Visuais (CBDV), 
o início das atividades será en-
tre 13 a 22 de fevereiro, em 

Jundiaí, interior de São Paulo. A 
confederação convocou atletas 
experientes com a juventude, 
uma prática esportiva que vem 
dando resultado na atual gestão.

Além dos paraibanos, a se-
leção brasileira é composta por 
Alex Melo Sousa (Sesi-SP), Ale-
xsander Almeida Maciel Celen-

te (Acedv-PR), Fernando Brito 
Narciso (Aadv-MG), Josemarcio 
da Silva Sousa (Sesi-SP), Leo-
mon Moreno da Silva (Uniace-
DF), Luciano de Souza Batista 
(Sesi-SP), Márcio Augusto 
Mariano de Carvalho (Adevi-
bel-MG) e Paulo Rubens Fer-
reira Saturnino (Santos- SP).

GOALBAL

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O atleta Romário  
Diego Marques é 

um dos paraibanos 
convocados para  

atividades

FOTOS: Divulgação



Comitê decide reduzir os gastos 
para a organização da Rio 2016

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 20 de janeiro de 2016

Agora não tem mais brincadeira no Santa Cruz de Santa 
Rita. O treinador Ramiro Sousa está exigindo bastante 
dos seus jogadores que disputarão o Campeonato Parai-
bano de Futebol Profissional da Primeira Divisão, a partir 
do próximo dia 30. A ordem é acelerar e resgatar o tempo 
perdido com a indefinição da comissão técnica. Oito joga-
dores do Botafogo, que estiveram disputando a Copa São 
Paulo de Futebol Juniores 2016, estão integrados ao elen-
co. O gerente de futebol do clube, Cezar Wellington disse 
que a Cobra Coral chega para brigar pelo título estadual.

Santa Cruz

A decadência do 
futebol brasileiro

Não é de hoje, esse cenário patético. A derrota 
de um time teoricamente grande (Palmeiras) para um 
teoricamente pequeno (Goiás) pelo acachapante placar 
de 6x0 não é o maior vexame do futebol decadente 
do Brasil.  A derrota para o Mazembe fez o Internacio-
nal cair em si. O Atlético perder para o Raja Casablanca 
pela semifinal do Mundial Interclubes foi outro sinal. As 
humilhantes derrotas do Santos frente ao Barcelona 
(no Mundial e no amistoso) mostraram que já era hora 
de mudança. Mas a coroa do baile foi a massacrante 
derrota da outrora imbatível Seleção Brasileira frente a 
Alemanha.

Para quem perde tempo torcendo, ou achando que 
aquilo é a tal “pátria de chuteiras” deve ter sido difícil 
de engolir. Mas nem assim as coisas parecem mudar. O 
establishment do futebol (CBF atolada em corrupção, 
emissora mandando e desmando no futebol, dirigentes 
pouco afeitos ao esporte) parece imutável. A qualidade 
do esporte favorito dos brasileiros decaiu vertiginosa-
mente.  Até a Argentina que vive um momento complica-
do internamente (principalmente no cenário econômico) 
parece ter dado a volta por cima, ao chegar à final da 
Copa do Mundo 2014, fazendo frente aos alemães e 
imerecidamente perdendo o título. Mas e por aqui? Nada 
se faz de concreto. Nada muda. A Globo continua dilapi-
dando o produto mais rentável que existe, os jogadores 
timidamente falam algo contra o sistema (o grupo Bom 
Senso FC tem ido bem na teoria, mas, na prática, nada 
conseguiu), além da péssima qualidade dos jogadores em 
atividade. Talvez isso explique a obsessão de cartolas 
em trazer atletas que atuem na Europa (Robinho, Kaká) 
para ser a “salvação da lavoura”. Não são. Assim como 
Neymar não é. Sequer ainda é um craque. Mesmo impin-
gido pela mídia ufanista e alienante, o vendendo como o 
melhor jogador do mundo, ele parece aquém das expec-
tativas. A violência permeia os estádios brasileiros. Seja 
nos antigos, sejam nas caríssimas arenas.

Mortes, arrastões, brigas, impunidade. Tudo isso na 
mesma frase deveria ser incompatível. Por aqui parecem 
sinônimos. As organizadas fazem o que querem e nada 
acontece. Medidas paliativas são as únicas coisas que 
se ouve.  Todos os sinais apontam para uma mudança 
radical e emergencial no esporte bretão. É imperativo um 
choque de gestão dentro da CBF, concorrência contra a 
Globo (monopólio sempre é ruim) e adequar o calendário 
nacional ao europeu. Além de uma fiscalização rigorosa 
nos clubes, notórios devedores da Receita e INSS. En-
quanto isso não vem, o bom e velho torcedor se lembra 
saudoso de uma época em que podia assistir ao jogo 
de seu time do coração, ao lado de um adversário, com 
arquibancadas cheias e um ingresso acessível. E sabendo 
que, salvo uma obra do destino, chegaria são e salvo em 
casa, sem ser vítima de gangues de marginais. 

Tempos bons... que não voltam mais.

A competição segue até o 
domingo (24), na Praia de Cabo 
Branco, em João Pessoa. O 
objetivo da presença é a obser-
vação de atletas que comporão 
as seleções da categoria, com 
vistas aos Jogos Olímpicos da 
Juventude, em 2018, Argentina.

Taça Kika II

Termina hoje,  o “peneirão” que a  Associação Atlética Banco 
do Brasil (AABB), realiza para os atletas nascidos no ano de 
2005/2006 (Sub-11), que desejam participar das categorias de base 
do futsal. Os interessados devem comparecer a sede do clube, na 
Praia da Penha, a partir das 13h, munidos da Carteira de Identidade 
original e que esteja acompanhado do pai ou responsável maior de 
idade. O objetivo é encontrar novos talentos para a formação da 
categoria de base que disputará o Campeonato Paraibano/2016.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Técnicos das seleções 
masculina e feminina do 
Brasil de Handebol de 
Areia estarão a partir de 
amanhã, em João Pes-
soa, observando atletas 
durante a XX Taça Kika de 
Handebol Beach.

Taça Kika

Peneirão na AABB

Número de voluntários 
cai de 70 para 50 mil e 
transporte é afetado

O Comitê Organizador 
da Olimpíada de 2016 con-
firmou a redução de gastos 
na organização da competi-
ção. O anúncio foi feito du-
rante evento ontem.

Essa redução veio em al-
gumas alterações no que era 
esperado para os jogos como 
a arquibancada flutuantes 
no estádio de remo na Lagoa 
Rodrigo de Fretas. O local, 
que receberia quatro mil lu-
gares, não existirá.

Os Jogos também te-
rão um menor número de 
transporte. Eram previstos 
5 mil, mas serão utilizados 
apenas 4 mil carros. Eles 
serão responsáveis pelo 
translado da família olímpi-
ca e autoridades.

O número de voluntá-
rios também sofreu uma 
redução. Agora, serão 50 
mil pessoas trabalhando na 
Olimpíada e não mais 70 
mil.

As estruturas para as 
arenas temporárias tam-
bém sofreram mudanças. 
Muitas delas receberão ten-

das para evitar que sejam 
colocadas mais paredes.

Apesar de confirmar 
a redução com o custo dos 
Jogos, o comitê não informa 
quanto isso representará 
em valores. "Difícil falar de 
quanto é o corte de gastos 
pois vai de acordo com ne-
cessidades e também a va-
riação cambial. Mas todas 
as estruturas temporárias 
foram afetadas, sofreram 
racionalização", explicou 
Mário Andrada, diretor de 
comunicação do Comitê 
Rio-2016.

"Está equilibrado (o 

orçamento) e vai até o fim. 
Se tiver algum aumento, va-
mos buscar outra fonte de 
receitas", completou.

No começo de feverei-
ro, uma reunião será feita 
na sede do Comitê Olímpi-
co Internacional (COI), em 
Lausanne, na Suíça, com 
representantes de todas as 
federações para acertar úl-
timos detalhes.

Em relação aos patroci-
nadores, o comitê já fechou 
90% do esperado. No en-
tanto, eles ainda procuram 
uma empresa parceira para 
a área de combustível.

A contagem regressiva já começou para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em agosto e muitos eventos-testes estão acontecendo 

Se você ainda não comprou 
ingresso para o Jogos Olímpicos 
e pretende assistir à Olimpía-
da ao vivo no Brasil, sua grande 
chance pode ser nesta semana. 
O Comitê Olímpico anunciou 
ontem que colocará mais meio 
milhão de ingressos à venda a 
partir de amanhã. Os ingressos 
estarão a venda pelo site www.
rio2016.com/ingressos, na quinta 
e na sexta-feira.

A comercialização de novas 
entradas tem grandes atrativos. 
Estarão à venda, por exemplo, 

ingressos para as cerimônias de 
abertura e encerramento, nos 
dias 5 e 21 de agosto, respecti-
vamente, e para as finais do fu-
tebol masculino e do vôlei femi-
nino.

Segundo o Comitê Olímpico, 
quase 70% desses ingressos terá 
um preço bem acessível: R$ 100. 
Vale lembrar que estudante só 
tem direito à meia-entrada nos 
ingressos de valor mais barato.

A carga nova de ingressos 
tem dois motivos principais: a 
liberação normal de uma nova 

carga e também a conclusão das 
arenas temporárias, o que per-
mitiu que se soubesse o tamanho 
exato de cada sede. Além disso, 
há uma pequena parte de devo-
lução de sobras de outros países.

Cronograma de vendas:
21/1 - cerimônias, futebol, 

natação, polo aquático, atletis-
mo, handebol, tiro com arco e 
esportes equestres

22/1 - basquete, saltos orna-
mentais, nado sincronizado, vô-
lei, vôlei de praia, tênis, ginásti-
ca, judô e ciclismo de pista.

Comitê coloca mais 500 mil ingressos para a venda

Nadal fica de fora do Aberto da Austrália
Rafael Nadal foi eliminado do 

Aberto da Austrália ontem na pri-
meira rodada do torneio por seu 
compatriota Fernando Verdasco e 
qualificou a derrota como "dura".

"Não estou contente com a 
maneira que joguei. No quarto set 
não estive tão mal, mas Verdasco foi 
melhor. Jogou melhor que eu, mais 
agressivo, correu mais riscos e ga-
nhou. Provavelmente ele mereceu. 
É uma dura derrota", afirmou em 
entrevista coletiva .

"O maior problema foi o pri-
meiro set. Na minha opinião ele 
não estava jogando tão bem e eu 
deveria ter aproveitado isso, mas 
não consegui", reconheceu o espa-
nhol.

Mesmo assim, Nadal se viu 
com possibilidades durante o en-
contro. "Poderia ter ganhado a par-
tida, mas perdi porque Verdasco 
estava jogando melhor, sobretudo 

nos dois últimos sets".
Nadal também se mostrou 

contrariado porque as sensações 
no dia anterior eram ótimas. "Não 
foi meu dia, não estava pronto para 
competir da forma como tive trei-
nando e isso não me deixa feliz. 
Espero que a próxima vez possa 
competir melhor porque estava jo-
gando bem".

No entanto, apesar de ser 
eliminado, o espanhol mostrou 
otimismo. "Não resta outra coisa 
a não ser seguir treinando duro 
e continuar pela mesma linha de 
treinamentos que os últimos qua-
tro ou cinco meses", afirmou o te-
nista.

Nadal também avaliou a nova 
forma de jogo. "O tênis está mu-
dando, agora todo o mundo tenta 
pegar todas as bolas e desde qual-
quer posição. Não há bolas para 
preparar o ponto". 

DERROTA INESPERADA

Espanhol perdeu para o seu compatriota Verdasco

FOTOS: Reprodução



Blatter ainda recebe salário
BANIDO DO FUTEBOL

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 20 de janeiro de 2016

Fifa confirma pagamento e diz 
que o suíço receberá até a 
eleição do novo presidente

Banido por oito anos de qual-
quer atividade ligada ao futebol, o 
ex-presidente da Fifa, Joseph Blat-
ter, segue recebendo salários da 
entidade. Segundo a agência “Reu-
ters”, o dinheiro cairá na conta do 
suíço até a eleição do novo coman-
dante da organização, marcada 
para o dia 26 de fevereiro. 

A agência de notícias conver-
sou com o porta-voz do comitê de 
auditoria da Fifa, que confirmou 
a informação. O salário de Blatter 
foi mantido após a suspensão tem-
porária por 90 dias. Depois, ao ser 
banido pelo Comitê de Ética, o ven-
cimento não foi cortado.

“Até a eleição de um novo pre-
sidente, em 26 de fevereiro, o Sr. 
Blatter é o presidente eleito e, por-
tanto, - de acordo com o seu contra-
to - tem o direito de receber a sua 
remuneração. O comitê de remu-
neração decidiu, por consequência, 
em sua última reunião, não efetuar 
quaisquer novos pagamentos de 
bônus a Blatter” explicou o porta-
voz.

Blatter e Michel Platini foram 
banidos do futebol por suspeita de 
corrupção. Eles não comprovaram 
um pagamento feito pelo suíço ao 
ex-jogador em 2011. O francês re-
cebeu cerca de R$ 8 milhões, dias 
antes do pleito da Fifa naquele ano, 
e alegou que a quantia era prove-
niente de serviços prestados entre 
1999 a 2002, quando fez um traba-
lho para Blatter na entidade.

A versão de ambos não foi acei-
ta pelo Comitê de Ética, que enten-
deu que a prática foi um suborno, 
uma vez que Platini retirou sua 
candidatura para eleição da Fifa 
em 2011 semanas antes do pleito. 
A verba não consta no balanço da 
organização daquele ano, e Blatter 
disse que era um ‘acordo verbal’ 
entre eles.

Pelé
Detentora dos direitos de ima-

gem de Pelé, a empresa Sport 10 
negocia com o comitê organizador 
da Copa do Mundo do Catar para 
que o maior jogador de futebol de 
todos os tempos se transforme no 
principal garoto-propaganda do 
torneio de 2022. A parceria inclui-
ria atividades que seriam colocadas 
em prática anos antes do início da 
competição. Uma imagem vazou na 
internet com a foto do Rei alusiva 
ao evento no Catar.

Em julho do ano passado, ainda na presidência da Fifa,  Blatter foi surpreendido numa entrevista coletiva com notas de dólares jogadas pelo humorista inglês Simon Brodkin, após burlar a segurança

Um dos clubes que mais foi beneficia-
do com os novos contratos de transmis-
são de jogos em 2012, o Corinthians vive 
situação diferente passados quatro anos. 
Se antes estava próximo ao Flamengo, 
hoje a equipe alvinegra é 'goleada' pelo 
rival carioca no que se refere as cotas de 
TV e vê o Palmeiras cada vez mais próxi-
mo.

A diferença de quase R$ 10 milhões é 
pequena comparada ao abismo que será 
na atual temporada com os novos contra-
tos fechados, segundo os orçamentos di-
vulgados pelos clubes. O Flamengo deve 
arrecadar R$ 197,1 milhões, enquanto o 
Corinthians prevê receber R$ 141 milhões 
- diferença de R$ 56,1 milhões.

Não bastasse o abismo para o rival 
carioca, o Corinthians ainda viu o Palmei-
ras se aproximar. O clube alviverde prevê 
arrecadar R$ 137,4 milhões - diferença de 
R$ 3,3 milhões. A diferença entre eles já 
chegou a ser de R$ 80,2 milhões em 2012.

O Corinthians tem uma explicação 
para a diferença ter mudado em relação 
aos rivais.

"Adotamos uma filosofia conserva-

dora ao preparar nosso orçamento. Cada 
clube adota um critério para desenvolver 
o planejamento anual. Nós, no Corin-
thians, nos baseamos nas receitas que te-
mos certeza de que vamos receber e des-
consideramos valores estimados, como 
venda de pay-per-view ou até a ida ao 
Mundial de Clubes, que aumentariam e 
muito nossa receita", diz Emerson Piove-
san, diretor financeiro corintiano.

Segundo ele, o objetivo ao formular 
um "orçamento mais conservador" foi 
evitar com que o clube some receitas que 
não são concretas e faça investimentos 
errados.

"Não podemos fazer dívidas, gas-
tando o que não temos. Adotamos esse 
pensamento para não acontecer o que 
ocorreu em gestões passadas, isto é, con-
siderar um valor maior que pode não se 
confirmar", completou Piovesan.

Até 2011, a negociação do repasse do 
dinheiro da TV era feita pela TV Globo ao 
Clube dos 13. A divisão era feita de for-
ma mais igualitária, mas a partir daquele 
ano as equipes passaram a negociar indi-
vidualmente. Desde 2012, o Corinthians 

está entre os clubes que mais tiveram re-
torno com as cotas de TV. Naquele ano 
faturou R$ 153,8 milhões. O montante foi 
proporcionado pela participação alvine-
gra no Mundial de Clubes.  

Já os valores atuais fazem parte do 
novo contrato de TV fechado com a Rede 
Globo no ano passado para a transmissão 
do Campeonato Brasileiro. O acordo é vá-
lido até 2018.

Os valores também contabilizam o re-
torno com a transmissão do Campeonato 
Paulista. Ano passado os grandes do Esta-
do assinaram um acordo com duração de 
seis anos. Em outubro, o Corinthians rece-
beu um adiantamento de R$ 20 milhões 
- segundo o clube, o valor é referente a 
pagamento das 'luvas' do novo contrato.

Corinthians perde de goleada para o Flamengo
CONTRATOS DE TV

Evolução 
das cotas

Flamengo
2012: R$ 114 milhões

2013: R$ 110,9 milhões

2014: R$ 115 milhões

2015: R$ 127,8 milhões

2016: R$ 197,1 milhões

Corinthians
2012: R$ 153,8 milhões

2013: R$ 102,5 milhões

2014: R$ 108, 7 milhões

2015: R$ 118 milhões

2016: R$ 141 milhões

Palmeiras
2012: R$ 73,6 milhões

2013: R$ 76,3 milhões

2014: R$ 80,7 milhões

2015: R$ 85 milhões*

2016: R$ 137,4 milhões

Fonte: balanço financeiro dos 

clubes

*Valor estimado

Flamengo e Corinthians seguem com os melhores contratos de transmissão de TV. O Palmeiras já aparece em terceiro lugar para  este ano

FotoS: Reprodução
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Marcelo Vilar fará hoje 
novas observações 
contra o time potiguar

Treze enfrenta o Atlético no PV
AMISTOSO

Corrigir os erros e ti-
rar as últimas dúvidas an-
tes da estreia no Paraibano, 
no próximo dia 30, contra 
o Santa Cruz de Santa Rita. 
Um dos objetivos do Treze, 
que enfrenta hoje, às 20h, o 
Atlético Potengi, no Estádio 
Presidente Vargas, no quar-
to e último amistoso da pré-
temporada. Na reta final do 
início da competição, o Galo 
da Borborema coloca o time 
em campo para fazer novas 
observações. O time da Serra 
da Borborema vem de duas 
vitórias contra o América 
de Natal (2 a 1), Potiguar de 
Mossoró (3 a 0) e um empate 
diante do CSA-AL (1 a 1).

Para o compromisso 
contra os atleticanos o trei-
nador Marcelo Vilar não terá 
o volante Elanardo e o meia 
Júnior Xuxa, poupados pelo 
Departamento Médico. O pri-
meiro sentiu dores no adutor 

da coxa direita logo aos cinco 
minutos do amistoso contra 
o CSA, enquanto o segundo 
se recupera de uma virose. 
O ex-treinador do Botafogo 
pode optar por Patrick e Die-
go Neves, respectivamente, 
que terão a chance de co-

meçarem de primeira. Outra 
mudança poderá ocorrer no 
gol, com a entrada de Ra-
fael Dida no lugar de Márcio 
Greyck, já que Vilar vem fa-
zendo rodízio com os golei-
ros nos testes.

O zagueiro Rafael Nas-

cimento, que fez sua es-
treia com a camisa do Galo, 
diante da equipe alagoana 
deve ser mantido ao lado 
de Everton, já que Mario 
Larramendi ficará de fora 
por conta da demora da sua 
transferência do futebol 

uruguaio. Sobre o compor-
tamento da equipe nos últi-
mos amistosos, Vilar, frisou 
que o grupo vem corres-
pondendo a expectativa da 
comissão técnica. Segundo 
ele, o objetivo é acertar o 
time e corrigir os erros que 

vem acontecendo nos jogos. 
"Iremos acertar os últimos 
detalhes para definir os 
onze que vão estrear no Pa-
raibano. Felizmente o grupo 
está assimilando o esquema 
e buscando os resultados 
positivos", disse Vilar.

FotoS: Reprodução/Internet

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Jogadores do Treze se exercitando no Estádio Presidente Vargas, palco hoje de mais um amistoso. No domingo passado, o Galo atuou em Maceió e empatou de 1 a 1

A diretoria do Campi-
nense continua a procura de 
um adversário forte para fa-
zer um último amistoso nesta 
fase de pré-temporada. Até o 
momento, os dirigentes ain-
da não conseguiram acertar 
com nenhum clube, já que al-
guns campeonatos estaduais 
já começaram e muitas equi-
pes não têm mais datas dis-
poníveis. O técnico Francisco 
Diá não aceita mais amistoso 
contra times amadores. Ele 
quer um adversário profis-
sional, e de peso, para testar 
seu esquema tático e tirar as 
últimas conclusões, antes do 
início do Campeonato Parai-
bano.

Francisco Diá gostou 
da movimentação da equi-
pe no jogo contra o Améri-
ca. Segundo ele, o time não 
criou muito, mas é normal 
neste início de temporada, e 
também teve um adversário 

muito forte pela frente. "Nós 
jogamos com um time, que 
até bem pouco tempo, estava 
na Série B do Campeonato 
Brasileiro. Prefiro enfrentar 
adversários assim, porque o 
grau de dificuldade é igual 
ou superior ao que vamos 
enfrentar no Campeonato 
Paraibano", disse o treinador, 
satisfeito com o empate sem 
gols contra o clube natalen-
se, no último sábado.

Diante da dificuldade em 
conseguir uma forte equipe, 
já se admite no clube a possi-
bilidade de não fazer mais ne-
nhum amistoso até a estreia 
no Estadual, prevista para o 
dia 30 deste mês, contra o 
CSP, no Estádio Amigão. Até 
lá, o elenco seguirá treinan-
do nos dois expedientes. Os 
treinos não estão sendo rea-
lizados mais no Renatão, por-
que o gramado está bastante 
castigado pelas fortes chuvas 
que caíram esta semana em 
Campina Grande, e está pas-
sando por uma reforma.

Hoje, os jogadores farão 
um treino físico em uma aca-
demia, na parte da manhã. 
No período da tarde, o técni-
co Diá vai realizar um treino 
tático na cidade de Fagundes, 
próximo a Campina Grande.

Esta semana, a direto-
ria resolveu emprestar o za-
gueiro Pedrão ao Potiguar 
de Mossoró-RN. Outro que 
poderá também ser empres-
tado é Jailton. O atleta segue 
treinando com o grupo, mas 
não deverá ser aproveitado 
pelo técnico Diá, pelo menos, 
nos primeiros jogos do Parai-
bano.

Fora de campo, há uma 
movimentação no clube para 
chamar a atenção do torce-
dor para a necessidade de 
comparecer em grande nú-
mero ao Amigão, na estreia 
do clube no Paraibano, con-
tra o CSP. Na oportunidade, 
o clube vai fazer sorteios 
com os torcedores. Um dos 
prêmios será uma moto zero 
quilômetro.

Diá reprova jogos contra equipes 
amadoras antes do Campeonato

CAMPINENSE

O técnico Índio Ferreira 
está solicitando à diretoria do 
Auto Esporte, um amistoso 
contra uma equipe profissio-
nal, para fazer o último teste 
antes da estreia no Campeo-
nato Paraibano, prevista para 
o próximo dia 30, contra o 
Atlético de Cajazeiras, em João 
Pessoa. Ele quer ver como rea-
ge a equipe e certos atletas, 
diante de um adversário mais 
forte, no nível das equipes que 
o Auto Esporte vai enfrentar 
no Campeonato Estadual. Até 
o momento, o Alvirrubro só 
enfrentou equipes amadoras. 
No próximo sábado, a dire-
toria acertou outro amistoso 
contra uma equipe amadora. 
Será em Dona Inês, contra um 

selecionado local.
"É preciso testar a equi-

pe contra um adversário mais 
forte, que exija mais de nossos 
jogadores e de nossa marca-
ção. Por mais que seja bom 
estar sempre fazendo estes 
testes com equipes amadoras, 
para entrosar a equipe e ver 
a questão do posicionamento 
e as jogadas ensaiadas, não é 
nunca igual ao que vamos en-
frentar na competição, contra 
equipes profissionais", disse o 
treinador.

Após a chegada do volan-
te Carlos Diogo,  Índio pediu 
também a diretoria do Auto, 
a contratação de um zaguei-
ro e um atacante, para fechar 
o elenco. "Nós precisamos de 

um zagueiro experiente, que 
possa ser o nosso xerife, arru-
mando a casa lá atrás na co-
zinha. Um atleta que seja um 
líder. Necessitamos também 
de um atacante que jogue pe-
las pontas com velocidade. Os 
atletas que temos para o ata-
que, todos têm características 
semelhantes, de jogar pelo 
meio e são atletas de finaliza-
ção. Preciso de um garçom". 
afirmou o treinador.

O elenco do Auto Esporte 
treina hoje em dois expedien-
tes. Pela manhã, os jogadores 
farão um treino de força, na 
academia. À tarde, a partir das 
15 horas, o treinador Índio 
fará um treino tático no Almei-
dão. (IM)

Índio quer seu time disputando 
jogos com melhores adversários

AUTO ESPORTE

Técnico Índio conversa com jogadores automobilistas antes de treinamento coletivo em Mangabeira

No último sábado, o Campinense teve dificuldades e empatou com o América de Natal em 0 a 0



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-feiRA, 20 de janeiro de 201625
Geral

Plantas da Caatinga podem ajudar a combater o Aedes aegypti

Cutia e umburana
Duas plantas comuns 

na Caatinga – a cutia e a 
umburana – estão sendo 
estudadas por um grupo 
de pesquisadores do Insti-
tuto Nacional do Semiárido 
por terem compostos que 
funcionam como biopesti-
cidas no combate ao Aedes 
aegypti, mosquito trans-
missor da dengue, do vírus 
zika e da chikungunya. Os 
testes mostraram que os 
compostos dessas plantas 
são capazes de extermi-
nar até 50% das larvas dos 
mosquitos, valor de refe-
rência para que sejam clas-
sificados como eficazes.

O coordenador da pes-
quisa, Alexandre Gomes, 
contou que desde 2011 um 
grupo de pesquisadores do 
Núcleo de Bioprospecção 
e Conservação da Caatin-
ga vem estudando plantas 
desse bioma em busca de 
substâncias com proprie-
dades larvicidas contra 
o mosquito. “Já sabíamos 
que os compostos aromá-
ticos, ou terpenoides, reco-
nhecidos a partir do cheiro 
forte de certas plantas, são 
inseticidas. Se eu pegar a 
folha da pitanga e amassar, 
por exemplo, vou sentir o 
cheiro da pitanga. O mes-
mo ocorre com o cravo da 

índia. Essas plantas têm 
uma quantidade boa des-
ses compostos chamados 
terpenóides”, explicou. Os 
óleos essenciais da cutia e 
da umburana também são 
obtidos por meio do sumo 
da folha.

Os pesquisadores tes-
taram os óleos essenciais 
de diversas plantas, se-
guindo o modelo definido 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). “A gen-
te pega um recipiente, no 
caso, um copo descartável, 
faz uma solução do óleo 
essencial com água e, em 
cada copinho, coloca 50 ml 
de líquido e 10 larvas do 
mosquito. Após 24h, ave-
riguamos quantas larvas 
morreram e se o resultado 
foi satisfatório.”

Alexandre Gomes ex-
plicou que a grande van-
tagem de usar pesticidas 
vegetais, orgânicos, é que 
essas substâncias são mais 
seletivas e agem em pragas 
específicas. Os resultados 
dos testes mostraram que 
os óleos matam mais de 
50% das larvas, número 
de referência na biologia 
para saber se um compos-
to funciona. “Um produto é 
considerado eficaz quando 
mata 50%”, ressaltou.

Testes
Agora, para que esses 

óleos essenciais possam 
se tornar produtos comer-
ciais, os pesquisadores 
estão investigando se só 
fazem mal aos mosquitos. 
“Apesar de ser um produto 
natural, precisamos saber 
até que dose podemos uti-
lizar, até que ponto não fa-
zem mal. Estamos em fase 
de teste de toxicidade para 
saber se não causam danos 
às células humanas e a ou-
tros organismos”, explicou. 
Segundo ele, os testes de 
toxicidade vão permitir 
que saibam a dose exata. 
“Ainda no primeiro semes-
tre teremos os resultados”, 
acrescentou.

A expectativa do pes-
quisador é que no segundo 
semestre a equipe comece 
a buscar parcerias com a 
iniciativa privada para que 
esses óleos possam chegar 
ao mercado. “Infelizmen-
te, no Brasil, o pesquisa-
dor não é preparado para 
ser empreendedor. Esta 
é a grande limitação dos 
pesquisadores: conseguir 
transformar a pesquisa em 
produtos. A gente só vai 
conseguir fazer isso com a 
iniciativa privada.” As plan-
tas usadas foram coletadas 
no Parque Nacional do Ca-
timbau, em Pernambuco, e 
também podem ser encon-
tradas em Sergipe e no Es-
pírito Santo.

Maiana Diniz
Da Agência Brasil
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A proporção de pessoas 
que trabalham por conta pró-
pria entre o total de ocupa-
dos aumentou de 17,9%, em 
janeiro de 2013, para 19,8% 
em novembro de 2015, se-
gundo cálculos do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), com base na Pesquisa 
Mensal de Emprego (PME) do 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

O levantamento cobre as 
seis principais regiões metro-
politanas brasileiras (Rio de 
Janeiro, São Paulo, Belo Ho-
rizonte, Porto Alegre, Recife 
e Salvador). Na avaliação do 
economista e pesquisador do 
Ipea Miguel Foguel, o aumento 
do trabalho por conta própria 
está relacionado à crise eco-
nômica e à consequente redu-
ção dos empregos formais.

Segundo Foguel, os tra-
balhadores por conta própria 
podem ser divididos em dois 
grupos: os que contribuem 
para a Previdência Social e 
os que não contribuem. Em 
2013, os autônomos do pri-
meiro grupo eram 5,2% do 
total de ocupados nessas seis 
regiões. Esse percentual subiu 
para 7,4%, em novembro de 
2015. Já os trabalhadores por 
conta própria não contribuin-
tes permaneceram estáveis: 
12,8%, em janeiro de 2013; 
e 12,4%, em novembro de 
2015. De acordo com o econo-

mista do Ipea, provavelmente, 
esse fenômeno tem a ver com 
a reação defensiva do traba-
lhador diante de um mercado 
de trabalho em crise, em que 
as empresas estão demitindo 
e deixando de contratar. “Aí, 
a reação deles ante a dificul-
dade de encontrar emprego 
é buscar algum tipo de renda 
por meio de um microem-
preendimento ou alguma ati-
vidade que se configura como 
por conta própria, e continuar 
contribuindo para a Previdên-
cia Social, mas agora não mais 
como um empregado formal”. 

Despesa com o iNSS
No entanto, segundo Fo-

guel, dependendo da restrição 
orçamentária e da oferta de 
trabalho na nova fase profis-
sional, alguns deixam de pagar 
o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) porque não po-
dem ou não querem bancar 
essa despesa.

O fotógrafo Fernando 
Azevedo, do Rio de Janeiro, é 
um desses trabalhadores. De-
pois de atuar por 18 anos em 
várias editoras e assessorias 
de imprensa, resolveu dar 
uma guinada total na vida. Ele 
se tornou criador de móveis, 
só fotografa suas criações e há 
cerca de um mês abriu uma 
loja em Maricá, na Região dos 
Lagos, para venda de seus pro-
dutos.

O empreendimento está 
dando tão certo que Azevedo 
está se preparando para con-
tratar uma funcionária para a 

loja, além dos dois marcenei-
ros que já trabalham com ele. 
O fotógrafo e agora designer 
de móveis atualmente não 
contribui para a Previdência 
Social. Já o professor de Edu-
cação Física Pedro Copelli, 
também autônomo, começou 
recentemente a contribuir 
para o INSS como forma de 
se preparar para a aposen-
tadoria. Embora tenha curso 
superior e não enfrente difi-
culdades em arranjar empre-
go, ele preferiu trabalhar por 
conta própria, mas não des-
carta a possibilidade de re-
torno ao mercado formal. “Se 
aparecer algum emprego le-
gal com carteira assinada eu 
pego porque, na nossa área, 
é difícil você trabalhar em um 
só lugar”, disse.

Copelli dá cursos de exer-
cícios funcionais e aulas de 
futebol feminino há seis anos 
em um clube em Botafogo, 
Zona Sul do Rio de Janeiro. No 
mesmo bairro, dá aulas de fut-
sal em um colégio e está pen-
sando em ampliar o trabalho, 
com a abertura de turmas de 
futevôlei na praia. Segundo 
ele,  trabalhar por conta pró-
pria está sendo compensador 
e, até agora, a crise econômica 
não afetou suas atividades.

“Tenho um número ra-
zoável de alunos porque não 
tenho muito concorrente. 
Com o fechamento das escolas 
de futebol feminino do Flumi-
nense e do Flamengo, muitas 
meninas migraram para nós”, 
disse o professor. 

Mais brasileiros passaram a 
trabalhar por conta própria

CRISE ECONÔMICA

Alana Gandra e 
Felipe Pontes
Da Agência Brasil

Durante 15 anos, desde que des-
cobriu ser portadora de hepatite C, a 
costureira Helenisar Campos Cabral Sa-
lomão, de 60 anos, enfrentou diversas 
etapas do tratamento contra a doen-
ça que pode causar cirrose e câncer 
no fígado. Nos últimos anos, a terapia 
passou a incluir injeções semanais na 
barriga na tentativa de eliminar o vírus 
C. As aplicações eram parte do antigo 
medicamento contra a doença. 

No entanto, em vez da cura espe-
rada, Helenisar passou a sofrer com 
fortes efeitos colaterais do medica-
mento composto por comprimidos e 
injeções periódicas. Ela passou a so-
frer irritação nervosa e depressão. A 
medicação podia causar, ainda, outras 
doenças, como a anemia.

Mas desde o fim do ano passado, 
Helenisar voltou a acreditar na possibili-
dade de se ver livre da hepatite C. Ela foi 
a primeira paciente do SUS a receber su-
fosbuvir e o daclatasvir,  que compõem 
o novo tratamento para a doença. Dis-
tribuído gratuitamente pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), os medicamen-
tos têm mudado, aos poucos, a vida de 
portadores da doença. “O tratamento 
era horrível. Era buscar mais dores para 
dentro do corpo”, recorda. “Agora, eu 
tomo saúde”, compara.

Em 2015, o novo tratamento pas-
sou a ser importado pelo Ministério 
da Saúde de Canadá, Estados Unidos e 
Holanda. O primeiro lote para atender 
30 mil pacientes do SUS recebeu inves-
timento de R$ 1 bilhão. O ministério 
obteve desconto de 420% devido ao 
volume comprado em relação à mé-
dia paga por outros países pelos mes-
mos medicamentos. A Dinamarca, por 

exemplo, gasta de US$ 82 mil a US$ 
92 mil por paciente, enquanto o Brasil 
investe US$ 9,6 mil em cada tratamen-
to. Helenisar é uma dos cem pacientes 
atendidos pelo SUS com o novo medi-
camento no Distrito Federal, ao lado 
do bibliotecário Guaracy José Bueno 
Vieira, 55 anos, e o militar aposentado 
Moacir Martins de Sousa, 51 anos. To-
dos eles se dizem com mais qualidade 
de vida após o novo tratamento e sem 
as picadas de agulha do medicamento 
anterior. “Só de tomar ele e não ter 
dor nenhuma para mim já é tudo”, diz 
a costureira.

A hepatite C pode evoluir dos 
estágios F1 e F2 (fibrose), F3 (fibrose 
avançada) até o F4 (cirrose). Helenisar 
e Moacir são portadores da hepatite 
C no estágio F4 e, por isso, vão en-
frentar o novo tratamento por seis 
meses. Depois desse período, eles vão 
esperar mais três meses para fazer o 
exame para saber se estarão curados. 
Guaracy tem a doença em estágio F1 
e vai tomar os medicamentos por três 
meses. “Esse remédio (novo) vai me 
curar”, confia a costureira.

A farmacêutica de componente 
especializado Renata Cavalcanti Cape-
li, do Hospital Dia do Distrito Federal, 
afirma que o tratamento anterior em 
muitos casos era abandonado pelos 
pacientes devido aos efeitos colate-
rais e tinha baixo potencial de cura 
real. “O índice de cura já foi de 30% e 
depois foi para 70%. Com a nova ge-
ração de medicamentos, a chance de 
cura está girando em torno de 90%. 
É outra realidade. Antigamente agente 
curava 30 (pacientes de cada cem) e 70 
continuavam doentes”, diz.

Nova terapia dá qualidade 
de vida a portador do vírus

HEPATITE C

Umburana, árvore da Caatinga, está sendo estudada por pesquisadores do Instituto Nacional do Semiárido



5692380
CPF/CNPJ....: 017275899/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            360,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002400
Responsavel.: KARNE KEIJO LOGISTICA INTEGRA-
DA LTD
CPF/CNPJ....: 024150377/0007-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.645,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001663
Responsavel.: LUCIANE LIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 027490304-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001483
Responsavel.: LOUSIMAR SALES COUTINHO
CPF/CNPJ....: 019543164-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,25
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001492
Responsavel.: LARISSA LIMA PERREIRA -LSA 
PRODUTOS
CPF/CNPJ....: 018398791/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            623,75
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002497
Responsavel.: LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 282071814-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          5.470,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002115
Responsavel.: LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 282071814-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         13.934,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002673
Responsavel.: LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 282071814-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          8.006,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002144
Responsavel.: LEONARDO DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ....: 104689394-74
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001454
Responsavel.: MARIA AUXILIADORA BORGES DE 
AQUINO
CPF/CNPJ....: 359061114-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.561,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002107
Responsavel.: MARIA AUXILIADORA BORGES DE 
AQUINO
CPF/CNPJ....: 359061114-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.276,60
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002067
Responsavel.: MATEC MATERIAIS ELETRICOS E 
DE CONS
CPF/CNPJ....: 018100267/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002273
Responsavel.: MARILEIDE DOS SANTOS MOURA
CPF/CNPJ....: 753633054-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         14.660,06
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002674
Responsavel.: MARIA DA LUZ DA ROCHA QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 050701164-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            193,86
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001500
Responsavel.: MERCADINHO AZUL - DANILO PE-
REIRA DE
CPF/CNPJ....: 007712815/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            344,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002256
Responsavel.: MARIA JOSE DE PONTES
CPF/CNPJ....: 018648394-57
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         10.082,75
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002982
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO CRISPIM DE 
ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 252116094-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002208
Responsavel.: PAULO ANTONIO MAIA E SILVA
CPF/CNPJ....: 612725314-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.715,73
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002092
Responsavel.: PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 010554743/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002187
Responsavel.: PAULO ANTONIO MAIA E SILVA
CPF/CNPJ....: 612725314-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$        119.463,74
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002973
Responsavel.: REAL ENERGY LTDA
CPF/CNPJ....: 041116138/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.339,82
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002007
Responsavel.: ROSEANE CHAGAS MORAIS MEN-
DES EPP
CPF/CNPJ....: 018509953/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            108,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000348
Responsavel.: RAIMILSON TADEU DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ....: 008704074-30
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         19.052,57
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002744
Responsavel.: RANIERY CESAR DE SOUZA FER-
NANDES
CPF/CNPJ....: 053413804-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            344,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002257
Responsavel.: ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES E
CPF/CNPJ....: 018509953/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000994
Responsavel.: SUZYANNE MARIA DUARTE DE OLIVIRA
CPF/CNPJ....: 053560314-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            144,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002369
Responsavel.: TELMAZY VIEIRA CARDOSO
CPF/CNPJ....: 759891154-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001484
Responsavel.: V. E. COMERCIO VAREJISTA DE 
PECAS D
CPF/CNPJ....: 014770136/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            851,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002437
Responsavel.: VITORIA DE OLIVEIRA LINS VIEIRA DE
CPF/CNPJ....: 620215328-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         20.567,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002972
Responsavel.: VIVI VEST COM DE VEST E ACES-
SORIOS
CPF/CNPJ....: 014343873/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            781,28
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001758
Responsavel.: VENDE TUDO ESCRITORIO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 013888108/0001-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         35.363,85
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002819
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,  20/01/2015
----------------------------------------

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.: CAFETERIA NEGRA MALUCA
CPF/CNPJ....: 022066043/0002-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            142,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074552
Responsavel.: CARLOS DINIZ DE ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 017581541/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            354,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074736
Responsavel.: DECK GRAF E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ....: 011461719/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            410,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074580
Responsavel.: DIAS NETO COMERCIO DE MOTOS LT
CPF/CNPJ....: 010522952/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            117,61
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074717
Responsavel.: ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO 
E SERVI
CPF/CNPJ....: 040869463/0003-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074649
Responsavel.: GRANDE BAZAR COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 021489988/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            123,83
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074550
Responsavel.: GRANDE BAZAR COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 021489988/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            429,76
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074583
Responsavel.: JERRYADRIANO BANDEIRA ADELINO
CPF/CNPJ....: 019111854-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            144,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074553
Responsavel.: JERRY ADRIANO BANDEIRA ADELINO
CPF/CNPJ....: 019111854-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074549
Responsavel.: KARNE KEIJO LOGISTICA INTEGRAD
CPF/CNPJ....: 024150377/0007-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         71.650,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074733
Responsavel.: MARIA CRIST L F PORTELA EIRELI
CPF/CNPJ....: 015618147/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            803,95
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076660
Responsavel.: MATEC MATERIAIS ELETRICOS E 
DE CONS
CPF/CNPJ....: 018100267/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            819,51
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074663
Responsavel.: SBC PLANO DE ASSISTENCIA FA-
MILIAR L
CPF/CNPJ....: 017332072/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.747,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074631
Responsavel.: AMARO ORIENTE DECUSSATI
CPF/CNPJ....: 072989270-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001478
Responsavel.: ADERLINDA LIMA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 004675192/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            371,79
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002403
Responsavel.: AUTO ELETRICA DEMIR LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 012260723/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.625,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002593
Responsavel.: ANTONIO ARAUJO RAMOS JUNIOR
CPF/CNPJ....: 436372644-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         47.933,33
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002053
Responsavel.: BRTEC - 324
CPF/CNPJ....: 013493236/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            377,90
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002569
Responsavel.: BRUNA FABRINI DA R OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 076720504-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001476
Responsavel.: BERNADETE DA CRUZ REGO
CPF/CNPJ....: 105226274-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001520
Responsavel.: DISTRIBUIDORA CORREA LTDA
CPF/CNPJ....: 035589027/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            492,29
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001875
Responsavel.: EVANILDA ZACARIAS SOARES
CPF/CNPJ....: 060844344-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             76,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001867
Responsavel.: ELISANGELA GONCALO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 074508094-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001482
Responsavel.: EDGAR NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 012998544-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,92
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002372
Responsavel.: ECONCIL EMPRESA DE CONSTRU-
CAO CIVIL
CPF/CNPJ....: 008903550/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            206,54
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002381
Responsavel.: FLAVIA VICTOR DE VASCONCELOS 0
CPF/CNPJ....: 021942489/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            432,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001782
Responsavel.: FRANCISCO TEOTONIO NETO
CPF/CNPJ....: 003239774-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         50.110,65
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002838
Responsavel.: GERALDO JOAO DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 161525304-15
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            260,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001526
Responsavel.: HOMESEG PRESTADORA DE SER-
VICOS EIRE
CPF/CNPJ....: 018561861/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            448,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001958
Responsavel.: JOSELITA SILVA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 827149754-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000346
Responsavel.: JESSICA NOBREGA ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ....: 020153658/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            344,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001462
Responsavel.: JOSE BERNARDINO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 023118174-42
Titulo......: NOTA CRED RURAL  R$          1.687,56
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001861
Responsavel.: JOAO PEDRO DE ANDRADE PEQUENO
CPF/CNPJ....: 015589178/0001-97
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            197,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001458
Responsavel.: JACIRA AGOSTINHO DOS SANTOS 
5692380
CPF/CNPJ....: 017275899/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            360,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002261
Responsavel.: JACIRA AGOSTINHO DOS SANTOS 

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público que realizará licitação na 
modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, no dia 04 de Fevereiro de 2016 as 10h30min, 
tendo como objetivo: Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado Split 18.000 BTUS, por meio 
de Assistência Financeira do FNDE/MEC Conforme Termo de Compromisso PAR nº8405/2012; A 
reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, 
Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, Cep: 58.350.000. Informações telefone: (083)-3284-1081 
no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 18 de Janeiro de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

Responsavel.: JORGE EDUARDO MAURICIO DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 659143174-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.062,05
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002130
Responsavel.: JOSE EUGENIO VIEIRA
CPF/CNPJ....: 324649594-72
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            300,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000316
Responsavel.: JULIO CELSO DE OLIVEIRA E SOUZA
CPF/CNPJ....: 007607332/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001533
Responsavel.: LEANDRO DUARTE GUEDES
CPF/CNPJ....: 055033634-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            285,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 004083
Responsavel.: L J AGENCIA DE TURISMO LTDA -ME
CPF/CNPJ....: 020174412/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            785,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002436
Responsavel.: LUCIANE MICHELE DAVET ARAG 
O DE OLI
CPF/CNPJ....: 839065099-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            633,70
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001563
Responsavel.: MARIA DA SOLEDADE BARBOSA 
DOS SANTO
CPF/CNPJ....: 012678089/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,01
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001174
Responsavel.: MOAI MARK E CONS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 007769277/0001-22
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            140,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000778
Responsavel.: NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA
CPF/CNPJ....: 011896982/0001-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$        134.786,50
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 003676
Responsavel.: NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA
CPF/CNPJ....: 011896982/0001-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         60.478,42
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 003783
Responsavel.: NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA
CPF/CNPJ....: 011896982/0001-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$        620.826,97
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 003784
Responsavel.: PROJACON COSNTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ....: 010190291/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.507,32
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000106
Responsavel.: RINALDO MOREIRA PINTO
CPF/CNPJ....: 504515104-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.237,03
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002118
Responsavel.: THIAGO JOSE MOUSINHO DO REGO
CPF/CNPJ....: 969968464-04
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            796,56
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2016 - 001866
Responsavel.: SHEILLA SOUZA SALES DE LIMA
CPF/CNPJ....: 689754064-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.690,49
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002628
Responsavel.: CHRONUS - AUTOMACAO E CON-
TROLE INDU
CPF/CNPJ....: 010195206/0001-78
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.934,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002900
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,  20/01/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AZEVEDO COMERCIO DE JOIAS LTDA
CPF/CNPJ....: 003586925/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            727,25
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076163
Responsavel.: AZEVEDO COMERCIO DE JOIAS LTDA
CPF/CNPJ....: 003586925/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            861,07
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076164
Responsavel.: MT COM DE MATERIAIS PARA CONS-
TR EIR
CPF/CNPJ....: 021205988/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            480,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075560
Responsavel.: NILDO CLEBER ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 039140467-91
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.966,58
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2015 - 075985
Responsavel.: PANIFICADORA PAO DO BESSA LTDA
CPF/CNPJ....: 011670634/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076399
Responsavel.: PEDRO EMANUEL RIBEIRO DE 
OLIVEIRA M
CPF/CNPJ....: 019631683/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.330,56
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075648
Responsavel.: POLLYANNE ELIAS DE ASSIS FIGUE
CPF/CNPJ....: 019763446/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076373
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES - ME
CPF/CNPJ....: 019053812/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            885,39
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076196
Responsavel.: BDF CONSTRUCOES E PAVIMEN-
TACOES
CPF/CNPJ....: 018117371/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            199,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 004218
Responsavel.: BDF CONSTRUCOES E PAVIMEN-
TACOES
CPF/CNPJ....: 018117371/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            199,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 004216
Responsavel.: CASA DA CONSTR ESQUADRIAS ALUM
CPF/CNPJ....: 012266301/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            397,22
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 004036
Responsavel.: CASA DA MADEIRA LTDA
CPF/CNPJ....: 010649096/0001-77
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$          7.605,15
Apresentante: JCR ASSESSORIA & DOCUMENTOS
Protocolo...: 2016 - 000273
Responsavel.: DANIELE BRASILEIRO ROCHA.
CPF/CNPJ....: 009024412/0002-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.277,08
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001044
Responsavel.: DAYSE TATYANE GALVAO DUARTE
CPF/CNPJ....: 037892654-38
Titulo......: C FINANCIAMENTO  R$         57.654,68
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo...: 2016 - 001122
Responsavel.: ERICK CALDAS CAVALCANTI
CPF/CNPJ....: 676842034-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 004176
Responsavel.: FRED MARTINS FABRICIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 070542844-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000317
Responsavel.: HELNILIZ G PEREIRA
CPF/CNPJ....: 744782143-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            146,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001509
Responsavel.: JORGE EDUARDO MAURICIO DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 659143174-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.873,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002097

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores  e a Lei 123/2006 alterações, 
e demais legislação correlata que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por menor preço global. 
Objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS 
DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 30 (TRINTA) POÇOS TUBULARES, ARMAZENAMENTO 
E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI em sessão pública para abertura dos 
envelopes de habilitação e proposta que realizar-se-á as 9:30hs do dia 15/02/2016, na sala da 
COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, 
Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 15 de Janeiro de 2016.
MARIA MAGNÓLIA NEVES

- PRESIDENTE DA CPL-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
DISPENSA DE LICITAÇÃO 01.2016

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Implantação de 03 (três) sistemas coletivos de captação, armazenamento e distribuição 

de água para consumo humano nas comunidades rurais do município: REDENÇÃO, AVARZEADO 
e VENEZA, no âmbito do programa de Universalização do acesso e uso da Água – ÁGUA PARA 
TODOS, em observância ao disposto no inciso I do art. 3º da LEI 11.578/2007, tudo em confor-
midade ao Termo de Compromisso 039/2013, consoante processo nº 59335.000433/2013-59, 
firmado entre a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e o Município de 
Pilões/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 01.2016. Art. 24 – IV, (Lei 8.666/93 e 
alterações). Dotação Consignada no Orçamento Vigente: Prazo de Execução: 06 meses. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES e CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES 
SANTA LUZIA LTDA – CNPJ: 02.069.012/0001-06, CT Nº 020/2016 – 13.01.2016 – R$ 374.268,53 
– Trezentos e Setenta e Quatro Mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Cinqüenta e Três Centavos. 
PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Pilões, 13 de Janeiro de 2016.
ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

Aviso de Adiamento de Licitação
Pregão Presencial n.º 001/2016

Por meio do presente, tornamos público que a licitação objeto do Pregão Presencial acima 
mencionado, cujo objeto é a locação de veículos, foi adiada a pedido da Secretaria de Administra-
ção, devendo ocorrer no dia 21 de janeiro, às 17:00 horas, mantidas as demais normas do edital.

Queimadas, 18 de janeiro de 2016.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE COMUNICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

A Pregoeira do Município de Areial-PB torna público que foi ADIADO a licitação acima mencio-
nada por não atender o artigo 21 da Lei nº 8666/93. Desta forma, fica remarcada a nova data de 
abertura do certame para às 09h do dia 02 de Fevereiro de 2016. O novo edital e seus anexos 
encontram-se a disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação. Informações: 
Sede da Prefeitura Municipal, no horário das 08h às 12h dos dias úteis. Telefone: (83) 3368 1020. 
Email: pmareial.licitacao@gmail.com

Areial - PB, 19 de Janeiro de 2016.
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de reforma e ampliação de Unidade Escolar - EMEIEF Pedro 

Ramos Coutinho - neste Município.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00011/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 06.00 - Secretaria de Educação, Cultu-

ra, Esporte e Lazer. 12.361.2011.1017 - Construir/Reformar/Ampliar Unidades Escolares - MDE 
12.365.2011.1023 - Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Ensino Infantil e Creche 4490.51.01 
- Obras e Instalações

VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00004/2016 - 18.01.16 - LRM CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 

298.440,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016

Proc. Administrativo nº 079/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, leva ao conhecimento dos interessados que ás 08:30 

horas do dia 02 de fevereiro de 2016, realizará a abertura do Pregão Presencial Nº 005/2016, cujo 
objeto é a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecí-
veis e não perecíveis para atender diversas Secretarias inclusive merenda escolar no município 
de Emas-PB, conforme Termo de Referência do Edital. LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E 
INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, situada  na Av. Vice Prefeito João Kennedy 
Gomes Batista nº 2 – Centro, na cidade de Emas-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas. - Emas, 
19 de janeiro de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016
Proc. Administrativo nº 080/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, leva ao conhecimento dos interessados que ás 10:30 
horas do dia 02 de fevereiro de 2016, realizará a abertura do Pregão Presencial Nº 006/2016, cujo 
objeto é aquisição de fardamento para atender diversas Secretarias inclusive fardamento escolar 
no município de Emas-PB, conforme Termo de Referência do Edital. LEITURA OU OBTENÇÃO DO 
EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, situada  na Av. Vice Prefeito 
João Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na cidade de Emas-PB, no horário das 08:00 às 12:00 
horas. - Emas, 19 de janeiro de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
Proc. Administrativo nº 081/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, leva ao conhecimento dos interessados que ás 
13:00 horas do dia 02 de fevereiro de 2016, realizará a abertura do Pregão Presencial Nº 007/2016, 
cujo objeto é aquisição de serviços de farmácia para fornecimento de medicamentos, conforme 
Termo de Referência do Edital. LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede 
da Prefeitura Municipal de Emas, situada  na Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista nº 2 – 
Centro, na cidade de Emas-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas. - Emas, 19 de janeiro de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016
Proc. Administrativo nº 082/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, leva ao conhecimento dos interessados que ás 
14:30 horas do dia 02 de fevereiro de 2016, realizará a abertura do Pregão Presencial Nº 008/2016, 
cujo objeto é aquisição de aquisição de material de expediente e escritório para atender diversas 
Secretarias do município de Emas-PB, conforme Termo de Referência do Edital. LEITURA OU 
OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, situada  na 
Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na cidade de Emas-PB, no horário 
das 08:00 às 12:00 horas. - Emas, 19 de janeiro de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016
Proc. Administrativo nº 083/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, leva ao conhecimento dos interessados que ás 8:30 
horas do dia 05 de fevereiro de 2016, realizará a abertura do Pregão Presencial Nº 009/2016, cujo 
objeto é aquisição de aquisição de material de informática para atender diversas Secretarias do 
município de Emas-PB, conforme Termo de Referência do Edital. LEITURA OU OBTENÇÃO DO 
EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, situada  na Av. Vice Prefeito 
João Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na cidade de Emas-PB, no horário das 08:00 às 12:00 
horas. - Emas, 19 de janeiro de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016
Proc. Administrativo nº 084/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, leva ao conhecimento dos interessados que ás 10:00 
horas do dia 05 de fevereiro de 2016, realizará a abertura do Pregão Presencial Nº 010/2016, cujo 
objeto é aquisição de aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender diversas 
Secretarias do município de Emas-PB, conforme Termo de Referência do Edital. LEITURA OU 
OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, situada  na 
Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na cidade de Emas-PB, no horário 
das 08:00 às 12:00 horas. - Emas, 19 de janeiro de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016
Proc. Administrativo nº 085/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, leva ao conhecimento dos interessados que ás 
13:00 horas do dia 05 de fevereiro de 2016, realizará a abertura do Pregão Presencial Nº 011/2016, 
cujo objeto é aquisição de aquisição de material de construção para atender pequenas reformas 
de prédios públicos praças e canteiros do município de Emas-PB, conforme Termo de Referência 
do Edital. LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal 
de Emas, situada  na Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na cidade de 
Emas-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas. - Emas, 19 de janeiro de 2016.

EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO
Pregoeiro

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada - PB, às 09:00 horas do dia 03 de 
Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS E 
A MERENDA ESCOLAR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 095. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

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

Pedra Lavrada - PB, 20 de Janeiro de 2016
YANNA MARIA DE MEDEIROS - Pregoeira Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3362-2288.Email: cpl@areia.pb.gov.br

Areia - PB, 19 de Janeiro de 2016.
ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE 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 
Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Fevereiro de 2016, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (083) 3362-2288.Email: cpl@areia.pb.gov.br

Areia - PB, 19 de Janeiro de 2016.
ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gás de 
cozinha GPL - botijão de 13 e 45 kg recarga, mediante requisição periódica. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 19 de Janeiro de 2016
ELAINE CUNHA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL E PIANCÓ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Concorrência nº 002/2015/PMP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA 

DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ/PB.
AVISO DE RECURSO

A Comissão Permanente de Licitação da PMP, designada pela Portaria/PM nº 07, de 02 de 
janeiro de 2015, relativa à CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 que tem como objeto a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESGO-
TAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ/PB”,  neste Estado, e em consonância com 
o disposto na Lei n°. 8.666/93, que trata das Licitações e Contratos Administrativos NOTIFICAR as 
Empresas Licitantes COENCO – CONSULTORIA, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONSTRU-
TORA GALVÃO MARINHO LTDA e SM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO  EIRELI – EPP para tomar 
ciência dos RECURSOS ADMINISTRATIVOS adentrado pelas empresas recorrentes COENCO 
– CONSULTORIA, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e CONSTRUTORA GALVÃO MARINHO 
LTDA, para exercer a faculdade do que preconiza o art. 109, § 3º. Os autos estão franqueados aos 
Interessados na sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação do Municipio de Piancó 
- Paraíba, localizada no Prédio da Prefeitura de Municipal de Piancó, sito a Praça Salviano Leite, 
n 10ª – 1º Andar – Centro.

    Piancó, 18 de JANEIRO de 2016.
JOÃO PAULO ALVES PEREIRA

Presidente da CPL

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

INSTRUMENTO:Termo de Contrato nº 00072/2015. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AREIA 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$ 836,76(oitocentos e trinta e seis 
reais e setenta e seis centavos.

• Republicado por incorreção
Paulo Gomes Pereira
Prefeito/Contratante

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de um veículo tipo caminhão com carroceria de madeira.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00048/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e 

Infra Estrutura. 15.122.1002.2048 - Manter Atividades Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estru-
tura. 3390.36.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. 3390.39.01 - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 15 (quinze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00001/2016 - 04.01.16 - CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTO - R$ 61.500,00 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00048/2015, que objetiva: Locação de um veículo 
tipo caminhão com carroceria de madeira; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: CICERO GUILHERMINO DO NASCIMENTO - R$ 61.500,00.

Sapé - PB, 04 de Janeiro de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de 
Empresa, especializada na execução dos serviços de urbanização com aplicação de taludes nos 
canteiros e calçadas da escola José Rodrigues, localizada na Rua: João da Silva Valente, Centro 
de Itatuba. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. 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, 19 de Janeiro de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

EDITAL

Responsável: Maria Neurismar da Silva
CPF: 053.356.924-99
Título/Valor – DMI – R$ 66,66
Protestante: Jose Marcos Vieira de Andrade
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 105580
Responsável: Partido dos Trabalhadores PT 
Diretorio
CNPJ: 06.025.219/0001-21
Título/Valor – CDA – R$ 1.530,54
Protestante: Fazenda Nacional – DIV - ATIVA
Apresentante: Fazenda Nacional – DIV - ATIVA
Protocolo: 105494
Responsável: Partido da Social Democracia 
Brasileira
CPF: 06.317.670/0001-12
Título/Valor – CDA – R$ 2.368,87
Protestante: Fazenda Nacional – DIV - ATIVA

Apresentante: Fazenda Nacional – DIV - ATIVA
Protocolo: 105489 Responsável: ATE 
XVII Transmissora de Energia S/A
CNPJ: 17.330.292/0002-04
Título/Valor – DMI - R$ 33.700,19
Protestante: Mare Cimento LTDA
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 105654
Responsável: Francisco da Silva Ferreira
CPF: 374.334.314-20
Título/Valor – CDA – R$ 1.252,81
Protestante: Fazenda Nacional – DIV - ATIVA
Apresentante: Fazenda Nacional – DIV - ATIVA
Protocolo: 105504
          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, 19 de janeiro de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto
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 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016

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 02 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de membrana para 
dessalinizadores,  destinadas para a manutenção dos equipamentos  de dessalinização deste 
município.. 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, 19 de Janeiro de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 11:00 horas do dia 02 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de carnes, frangos e 
frios diversos, mediante solicitação e entrega parcelada. 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, 19 de Janeiro de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

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 02 de Fevereiro de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Execução de serviços mecânicos de consertos 
/reparos da frota oficial de veículos do Município de Duas Estradas-PB. 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, 20 de Janeiro de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016

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 03 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de serviços de 
transportes diversos. 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
Edital: www.duasestradas.pb.gov.br

Duas Estradas - PB, 20 de Janeiro de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de 
materiais elétricos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: cpldamiao@yahoo.com.br

Damião - PB, 18 de Janeiro de 2016
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de 
Empresa, especializada na execução dos serviços de urbanização com aplicação de taludes nos 
canteiros e calçadas da escola José Rodrigues, localizada na Rua: João da Silva Valente, Centro 
de Itatuba. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. 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, 19 de Janeiro de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Silvestre Claudino, SN - Centro - Uiraúna - PB, às 10:30 horas do dia 02 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para for-
necimento parcelado de oxigênio, destinados às atividades do Fundo Municipal de Saúde. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uiraúna - PB, 15 de Janeiro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 08:00 horas do dia 02 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de kit escolar, destinado a Secretaria de 
Educação do Município de Uiraúna - PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 15 de Janeiro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

AVISO DE ADIAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2015 
A Prefeitura Municipal de Matinhas, sediada na AV GOVERNADOR ANTONIO MARIZ, 49 - CEN-

TRO – MATINHAS - PB, torna público o ADIAMENTO, da licitação na modalidade Pregão Presencial 
n°025/2015, referente a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E  ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER 
A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, que iria realizar-se no dia 20 de Janeiro de 
2016 às 14:00 horas.  O mesmo será adiado para o dia 21 de Janeiro de 2016 às 14:00 horas, no 
Auditório da Comissão Permanente de licitação.  Demais informações encontram-se à disposição 
dos interessados no endereço acima ou através do fone/fax (83) 3637-1003. 

Matinhas-PB, 18 de Janeiro de 2016
BRUNO CESAR CUNHA SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE ADIAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2015 
A Prefeitura Municipal de Matinhas, sediada na AV GOVERNADOR ANTONIO MARIZ, 49 - 

CENTRO – MATINHAS - PB, torna público o ADIAMENTO, da licitação na modalidade Pregão 
Presencial n°026/2015, referente à LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA ATENDER 
A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, que iria realizar-se no dia 20 de Janeiro de 
2016 às 15:30 horas.  O mesmo será adiado para o dia 21 de Janeiro de 2016 às 15:30 horas, no 
Auditório da Comissão Permanente de licitação.  Demais informações encontram-se à disposição 
dos interessados no endereço acima ou através do fone/fax (83) 3637-1003. 

Matinhas-PB, 18 de Janeiro de 2016
BRUNO CESAR CUNHA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05-013/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria jurídica, referente ao Pregão presencial n° 2.05-013/2015, que objetiva: Fornecimento de Artigos 
de Cama e Banho, para atender as necessidades das diversas unidades da Secretaria de Assistência 
Social – SEMAS. HOMOLOGO e ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME CNPJ 22.526.394-0001-59, 
valor Global R$ 77.700,00 (Setenta e sete Mil e setecentos reais).

Campina Grande/PB 04 de Janeiro de 2016
Eva Gouveia

Secretária Municipal de Assistência Social- SEMAS

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO  Nº 2.05.001/2016
OBJETO: Fornecimento de Artigos de Cama e Banho, para atender as necessidades das 

diversas unidades da Secretaria de Assistência Social – SEMAS. PARTES: FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS / MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS 
SOUTO-ME VALOR: R$ 77.700,00 (Setenta e Sete Mil e Setecentos Reais) LICITAÇÃO: Pregão 
Presencial nº 2.05.013/2015/CPL/SEMAS FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal 10.520/93 FUNCIO-
NAL PROGRAMÁTICA: 08 244 1018 2198, 08 243 1018 2192, 08 244 1018 2193, 08 244 1018 
2199,ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30; Fonte 016/060 VIGÊNCIA: 12 meses, SIGNATÁRIOS: 
Eva Gouveia e ARTHUR GOMES DE ARRUDA DATA DA ASSINATURA: 04 de Janeiro de 2016.

Eva Gouveia
Secretaria Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

AVISO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RESPOSTA
PREGÃO Nº 00002/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVI-

ÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVOS E CORRETIVOS EM GELADEIRAS, BEBEDOUROS, 
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, AR CONDICIONADO TIPO JANELA E VENTILADORES ES-
PECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO REFERIDO PROCESSO LICITATÓRIO 
ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MU-
NICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DOO PEIXE. A Comissão Permanente de Pregão, no uso de suas 
atribuições legais, vem através deste informar a empresa LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUÇÕES 
EIRELI-ME, CNPJ de nº 18.938.799/0001-27 que em atenção ao Parecer Jurídico encaminhado 
pela Procuradoria Municipal de São João do Rio do Peixe, oIMPUGNAÇÃO por ela interposta fora 
INDEFERIDA. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, 
Rua José Nogueira Pinheiro, s/n - Centro – São João do Rio do Peixe - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis.

Sousa - PB, 19 de Janeiro de 2016
VANESSA RICARTE FERNANDES

Pregoeira oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016

Proc. Administrativo nº 279/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, leva ao conhecimento dos interessados 

que ás 08:30 horas do dia 03 de fevereiro de 2016, realizará a abertura do Pregão Presencial Nº 
008/2016, cujo objeto é a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de medicamentos 
diversos para atender a Secretaria de Saúde de Nova Olinda-PB, conforme Termo de Referência do 
Edital. LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de 
Nova Olinda, situadaRua Duque de Caxias, s/n – Centro, na cidade de Nova Olinda-PB, no horário 
das 08:00 às 12:00 horas. –Nova Olinda, 19 de janeiro de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016
Proc. Administrativo nº 280/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, leva ao conhecimento dos interessados que 
ás 10:00 horas do dia 03 de fevereiro de 2016, realizará a abertura do Pregão Presencial Nº 009/2016, 
cujo objeto é a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material médico-hospitalar 
para atender a Secretaria de Saúde de Nova Olinda-PB, conforme Termo de Referência do Edital. 
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Nova 
Olinda, situadaRua Duque de Caxias, s/n – Centro, na cidade de Nova Olinda-PB, no horário das 
08:00 às 12:00 horas. –Nova Olinda, 19 de janeiro de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016
Proc. Administrativo nº 281/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, leva ao conhecimento dos interessados 
que ás 10:00 horas do dia 03 de fevereiro de 2016, realizará a abertura do Pregão Presencial Nº 
010/2016, cujo objeto é a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material odon-
tológico para atender a Secretaria de Saúde de Nova Olinda-PB, conforme Termo de Referência do 
Edital. LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de 
Nova Olinda, situadaRua Duque de Caxias, s/n – Centro, na cidade de Nova Olinda-PB, no horário 
das 08:00 às 12:00 horas. –Nova Olinda, 19 de janeiro de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016
Proc. Administrativo nº 282/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, leva ao conhecimento dos interessados que 
ás 13:30 horas do dia 03 de fevereiro de 2016, realizará a abertura do Pregão Presencial Nº 011/2016, 
cujo objeto é a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de construção, 
hidráulico e elétrico para atender a pequenas reformas de prédios públicos de Nova Olinda-PB, 
conforme Termo de Referência do Edital. LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: 
Sede da Prefeitura Municipal de Nova Olinda, situadaRua Duque de Caxias, s/n – Centro, na cidade 
de Nova Olinda-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas. –Nova Olinda, 19 de janeiro de 2016.

PEDRO CABRAL CAZÉ
Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00011/2015, que objetiva: Execução 
dos serviços de reforma e ampliação de Unidade Escolar - EMEIEF Pedro Ramos Coutinho - neste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
LRM CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 298.440,69.

Sapé - PB, 18 de Janeiro de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta 

licitação para Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinada a merenda escolar como 
também as atividades das demais secretarias do município conforme   termo de referência anexo 
I do edital. A reunião será no dia 04 de Fevereiro de 2016, ás 08:30 na sala da CPL, no endereço 
Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000 
Fone/fax 83 3436-1137

Vista Serrana, PB, 14 de janeiro de 2016.
Eduilson Araújo Silva
Pregoeiro Oficial/MVS

MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta 

licitação para Aquisição de forma de parcelada de material de material de limpeza, higiene e sa-
neantes destinado as atividades das secretarias do município   conforme termo de referencia em 
anexo. A reunião será no dia 04 de Fevereiro de 2016, ás 10:00hs, na sala da CPL, no endereço 
Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000 
Fone/fax 83 3436-1137

Vista Serrana, PB, 14 de janeiro de 2016.
Eduilson Araujo Silva
Pregoeiro Oficial/MVS

MUNICIPIODE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para Aquisição parcelada de Pneus de primeira linha e acessórios destinados a frota de veículos 
do município conforme termo de referência anexo I do edital. A reunião será no dia 04 de Fevereiro 
de 2016, ás 13:00 na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, 
Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137

Vista Serrana, PB, 14 de janeiro de 2016.
Eduilson Araújo Silva
Pregoeiro Oficial/MVS

MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para Contratação dos serviços de confecção de próteses dentárias para atender as atividades da 
Secretaria de Saúde do município, conforme especificação do edital e seus anexos A reunião será 
no dia 04 de Fevereiro de 2016, ás 15:00 na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo 
Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB.

Vista Serrana - PB, 14 de janeiro de 2016.
EDUILSON ARAUJO SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA

AVISO ABERTURA DE CREDENCIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS nº 001/2016

OBJETIVO: Credenciamento de farmácia para fornecimento parcelado de medicamentos que 
não constam no rol da farmácia básica e para atender os casos especiais e urgentes, destinados 
as pessoas carentes do município, conforme especificações contidas no Anexo I deste edital A 
reunião será no dia 04 de Fevereiro de 2016, ás 08:00, na sala da CPL, no endereço Rua Vereador 
Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000

Vista Serrana - PB, 14 de janeiro de 2016.
EDUILSON ARAUJO SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

AVISO DE RETIFICAÇÃO
O Município de Pocinhos/PB torna público a retificação do Pregão Presencial n.º 00001/2015. 

Objeto: Prestação de Serviços de Assessoria Junto a Comissão Permanente de Licitações (CPL) 
e ao Pregoeiro Oficial do Município na Elaboração de Editais e na Organização dos Processos 
Licitatórios. Onde se lê: Pregão Presencial n.° 001/2015 Leia-se Pregão Presencial n.° 0001/2016: 
Onde se lê: 25 de Janeiro de 2015 Leia-se 25 de Janeiro de 2016: Onde se lê 20 de Novembro de 
2015: Leia-se 13 de Janeiro de 2016.

Amanda Apolinário da Silva. Pregoeira.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

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 01 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes diversos, destinado 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, 19 de Janeiro de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

JOSINALDO DE LIMA SILVA ME – CNPJ/CPF Nº 14.797.352/0001-24. Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3027/2015 
em João Pessoa, 28 de dezembro de 2015 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio 
Varejista de Madeiras e Materiais de Construção em geral. Na (o) RUA FRANCISCO DE ASSIS 
MARINHO – N° 165 Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2015-007875/TEC/LO-1263.

SIGA CONSTRÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME – CNPJ Nº 15.824.342/0001-01 Torna 
público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para o 
Residencial Santa Mônica Situado na  Rua Lourdes Ferrer, Quadra 39, LOTE 369 Bairro: Aeroclube 
– JOÃO PESSOA – PB.

SIGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME – CNPJ Nº 15.824.342/0001-01  Torna  
público que requereu a  SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia,para o Residen-
cial Santa Bárbara Situado na Rua José Simões de Araújo. Quadra 109, Lote 250, Bairro: Jardim 
Oceania - JOÃO PESSOA – PB.

SIGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME – CNPJ Nº 15.824.342/0001-01 Torna 
público que recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Instalação, para o 
Residencial Santa Mônica, Situado na Rua Lourdes Ferrer,Quadra 39, Lote 369 Bairro: Aeroclube 
– JOÃO PESSOA – PB.

GUEDES PEREIRA CONSTRUYÇÕES E INCORPORAÇÕES – CNPJ/CPF Nº 12.011.855/0001-05 
Torna  público que a  SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 67/2016 em João Pessoa, 13 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Edificação multifamiliar com 12 unidades habitacionais, dotada de sistema de esgo-
tamento sanitário, composto de fossa séptica e sumidouro. Na(o) – R. APOSENTADO BENEDITO 
MANOEL INACIO, QD 149, LT 443 – GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2015-007569/TEC/LI-4538

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A – CNPJ/CPF Nº 08.343.492/0110-83 Torna que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 97/2016 em João Pessoa, 15  de janeiro de 2016 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: 
Condomínio Residencial com 288 Unidade Habitacionais (Blocos  A, B, L, M, D, N, F, O E H) com 
sistema de esgotamento sanitário composto de Estação de Tratamento de Esgotos – ETE, do tipo 
Compacta, pré-fabricada. Na(o) – RUA MAURÍCIO DE ARAÚJO GAMA FILHO, S/N, PORTAL DO 
SOL Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-007288/TEC/LO-1078

ALVES FRADE EMPREENDIMENTO LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.479.727/0001-45 Torna público que a  
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
98/2016 em João Pessoa, 18 de janeiro de 2016 – Prazo: 540 dias. Pata a atividade de: Loteamento 
residencial.Na (o) – LOTEAMENTO MONTE SINAI, ANTIGA FAZENDA AÇUDE – ZONA RURAL 
Município: CONCEIÇÃO – UF: PB. Processo: 2015-000675/TEC/LI-3821

CONSTRUTORA O & M LTDA – CNPJ Nº 13.744.018/0001-40 – Torna público que foi concedida 
da SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Licença de Operação nº 011/2016, para 
atividade principal Residencial Multifamiliar – 30 (trinta) ,Rua Silvano Domingos de Araújo, Setor 
03, Quadra 071, Lote 0281, - Bairro Jardim Oceania – João Pessoa – UF: PB – CEP: 58.000-000.

LUCIENE MARIA TAVARES DE SENA SILVA ME – CNPJ/CPF Nº 19.174.711/0001-00. Torna pú-
blico que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação n° 51/2016 em João Pessoa, 11 de janeiro de 2016 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS. Na(o) RUA CEL IRAN LOPES LORDÃO, 
S/N, MANGABEIRA Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-007874/TEC/LO-1262 

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 01
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei  Complementar n. 58/2003, 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): 
Maria do Socorro Silveira Gomes, matrícula n. 26.642-6, para no prazo de DEZ (10) DIAS, com-
parecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30 
às 16h30, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº0032668-7/2015.

João Pessoa, 06 de janeiro de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 02
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei  Complementar n. 58/2003, 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): 
Jeane de Freitas Azevedo Paiva, matrícula n. 165.527-3, para no prazo de DEZ (10) DIAS, com-
parecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30 
às 16h30, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº0033047-8/2015.

João Pessoa, 06 de janeiro de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 03
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei  Complementar n. 58/2003, 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): 
Rosemberg Lima de Sousa Junior, matrícula n. 159.623-3, para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30 
às 16h30, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº0032652-0/2015.

João Pessoa, 06 de janeiro de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 04
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei  Complementar n. 58/2003, 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): 
Eriton de Oliveira Pereira, matrícula n. 164.010-1, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30, a fim de 
apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº0032274-0/2015.

João Pessoa, 06 de janeiro de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI/SEE

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS, ASSESSORAMENTE, 
PERICIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISA DO ESTADO DA PARAÍBA

EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2016
Pelo presente edital, todas as empresas, entidades e empregadores enquadrados nas cate-

gorias econômicas *“empresas de serviços contábeis” e “empresas de assessoramento, perícias, 
informações e pesquisas”, representadas pelo Sindicato – SINDICATO DAS EMPRESAS DE 
SERVIÇOS CONTABEIS, ASSESSORAMENTE, PERICIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISA DO 
ESTADO DA PARAÍBA , código sindical: 002.365.90755-0 , estabelecido no(a) RUA RODRIGUES 
DE AQUINO, Nº 267 – EDIF. ASPLAN, 4º ANDAR – SALA 404, Filiado à FENACON, de acordo com 
o ordenamento do Sistema Confederativo de Representação Sindical da Confederação Nacional do 
Comércio - CNC - grupo terceiro, são NOTIFICADOS para procederem até o dia 31 de Janeiro de 
2016, o recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL patronal do exercício de 2016 a este Sindicato, 
conforme dados exemplificativos e valores constantes das tabelas abaixo: I – EMPRESAS DE SER-
VIÇOS CONTÁBEIS (ORGANIZADOS OU NÃO SOB FORMA DE PESSOA JURÍDICA): Empresas 
de Serviços, Assessoria e Consultoria Contábil; Escritórios de Serviços, Assessoria e Consultoria 
Contábil Autônomos. II – EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E 
PESQUISAS: *Empresas e Escritórios de Assessoria e Assistência; Empresas e Escritórios de Or-
ganização e Coordenação; Empresas e Escritórios de Perícias e Avaliações; Empresas e Escritórios 
de Serviços; Empresas e Escritórios de Consultoria; Associações, Clubes e Entidades Cooperativas; 
Sociedades de Advogados; Agências de Informações e Pesquisas; Empresas e Escritórios de 
Administração; Holdings Societárias e Fundos Mútuos. OBS: Quando houver sindicato específico 
da atividade na cidade ou região, a este deverá ser feito o recolhimento, observada a área de ação. 

Tabela para cálculo da contribuição Sindical vigente a partir de 01 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).

VALOR BASE: R$ 321,43

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS, ASSESSORAMENTE, PERICIAS, INFORMAÇÕES E 
PESQUISA DO ESTADO DA PARAÍBA

EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2016 
Pelo presente edital, todas as empresas, entidades e empregadores enquadrados nas categorias econômicas 
*“empresas de serviços contábeis” e “empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisas”, 
representadas pelo Sindicato – SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS, ASSESSORAMENTE, 
PERICIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISA DO ESTADO DA PARAÍBA , código sindical: 002.365.90755-0 , 
estabelecido no(a) RUA RODRIGUES DE AQUINO, Nº 267 – EDIF. ASPLAN, 4º ANDAR – SALA 404, Filiado à 
FENACON, de acordo com o ordenamento do Sistema Confederativo de Representação Sindical da 
Confederação Nacional do Comércio - CNC - grupo terceiro, são NOTIFICADOS para procederem até o dia 31 
de Janeiro de 2016, o recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL patronal do exercício de 2016 a este 
Sindicato, conforme dados exemplificativos e valores constantes das tabelas abaixo: I – EMPRESAS DE 
SERVIÇOS CONTÁBEIS (ORGANIZADOS OU NÃO SOB FORMA DE PESSOA JURÍDICA): Empresas de Serviços, 
Assessoria e Consultoria Contábil; Escritórios de Serviços, Assessoria e Consultoria Contábil Autônomos. II – 
EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS: *Empresas e Escritórios de 
Assessoria e Assistência; Empresas e Escritórios de Organização e Coordenação; Empresas e Escritórios de 
Perícias e Avaliações; Empresas e Escritórios de Serviços; Empresas e Escritórios de Consultoria; Associações, 
Clubes e Entidades Cooperativas; Sociedades de Advogados; Agências de Informações e Pesquisas; Empresas 
e Escritórios de Administração; Holdings Societárias e Fundos Mútuos. OBS: Quando houver sindicato 
específico da atividade na cidade ou região, a este deverá ser feito o recolhimento, observada a área de 
ação.  
Tabela para cálculo da contribuição Sindical vigente a partir de 01 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). 
 
VALOR BASE: R$ 321,43 
 
LINHA CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em R$) ALÍQUOTA% PARCELA A 

ADICIONAR

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: 
 
1. 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 Contribuição Sindical máxima de 
R$90.771,83, na forma do disposto no § 3º do art. 580 CLT (alterado pela Lei nº7.047 de 01 de dezembro 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 Nº030/2015; 
 
4.Data de recolhimento: 
 
- Empregadores: 31.JAN.2016; 
- Autônomos: 28.FEV.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; 

Notas:
1. 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 Con-
tribuição Sindical máxima de R$90.771,83, na forma do disposto no § 3º do art. 580 CLT (alterado 
pela Lei nº7.047 de 01 de dezembro 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 Nº030/2015;

4.Data de recolhimento:
- Empregadores: 31.JAN.2016;
- Autônomos: 28.FEV.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.

João PESSOA, 16 janeiro de 2015
JOELMARX SILVA DE OLIVEIRA SOBRINHO

Presidente

Companhia de Desenvolvimento da Paraíba
 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO 
CONTRATO PARTICULAR DE PROMES-
SA DE COMPRA E VENDA N.º 009/2004, 
CELEBRADO ENTRE A EMPRESA  D.L.A. 
DE ANDRADE - ME E A COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP.

Aos  doze dias do mês de janeiro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), nesta Cidade de João 
Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CI-
NEP, sociedade de economia mista, com sede nesta Capital, na Rua Feliciano Cirne, nº 50, Jaguaribe, 
inscrita no CNPJ sob o n° 09.123.027/0001-46, neste ato representada, respectivamente, por seus 
Diretores Presidente e de Operações, TATIANA DA ROCHA DOMICIANO, brasileira, divorciada, 
administradora, portadora da Cédula de Identidade n° 1.792.366 (SSP/PB) e CPF n° 021.731.374-
41, e THOMPSON FERNANDES MARIZ, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, inscrito no 
CPF nº 160.623.704-78, portador da Cédula de Identidade RG nº 751.599 (SSP/PB), com base na 
legislação pátria vigente, resolve por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato Particular 
de Promessa de Compra e Venda n.º 009/2004, celebrado com a empresa  D.L.A. DE ANDRADE - 
ME., inscrita no CNPJ sob o n° 04.440.704/0001-36, cujo objeto perfez-se na promessa de compra e 
venda de um imóvel para uso industrial, com área total de 3.410,00 m²  (três mil, quatrocentos e dez 
metros quadrados), localizado no Distrito Industrial de Mangabeira, no Município de João Pessoa/
PB,  operando-se tal rescisão pelos fundamentos seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados:

CONSIDERANDO que foi firmado o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda n.º 
009/2004 entre a empresa D.L.A. DE ANDRADE - ME, representada neste ato por seu administrador, 
e a Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP, em 30 de novembro de 2004;

CONSIDERANDO que a empresa em tela violou disposições contratuais, enquadrando-se nas 
previsões contidas na CLÁUSULA SEGUNDA E NA CLÁUSULA NONA, alíneas “c” e “d” - DAS 
CONDIÇÕES RESOLUTIVAS - do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda n.º 009/2004, 
que se referem, respectivamente, ao prazo para implantação e funcionamento do empreendimento 
e ao pagamento das parcelas do saldo devedor;

CONSIDERANDO o pleno direito de RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato Particular de 
Promessa de Compra e Venda n.º 009/2009, a CINEP o faz por decisão de seus Diretores Presi-
dente e de Operações, infra-assinados, conforme  Resolução de Diretoria n° 116/2015, datada de 
19 de outubro  de 2015, razão pela qual cessam todos os direitos e obrigações das partes, a partir 
desta data (12/01/2016), excetuando-se as responsabilidades pelos atos já decorridos e oriundos 
do referido instrumento legal;

CONSIDERANDO, por fim, todos os fundamentos descritos acima, FICA RESCINDIDO DE PLE-
NO DIREITO O CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA N.º 009/2004.

João Pessoa, 12 de janeiro de 2016
Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP

TATIANA DA  ROCHA DOMICIANO        EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO
       Diretora Presidente                                         Diretor de Operações (Interino)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2016
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2015

PROCESSO ADM. Nº 2015.12.059

OBJETO: Eventual aquisição parcelada de combustíveis e lubrificantes destinados abastecimento dos veículos 
pertencentes à frota desta Prefeitura Municipal.
1. VALOR TOTAL REGISTRADO:
EMPRESA: AUTO POSTO MISTURÃO LTDA ME.
CNPJ: 01.555.766/0001-03

1. VALOR TOTAL REGISTRADO:

EMPRESA: AUTO POSTO MISTURÃO LTDA ME - CNPJ: 01.555.766/0001-03
Endereço: RODOVIA PB 054 – KM 18 – ALTO ALEGRE – 58.360-000 – ITABAIANA/ PB
Representante: MARCELO CORREIA MARINHO - CPF: 027.332.224-90 – RG: 2.004.661    - SSP/ PB

ITENS ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT P. UNIT TOTAL
01 GASOLINA COMUM - TOTAL LITRO 205.000 3,50 717.500,00
02 ÓLEO DIESEL - TOTAL LITRO 160.000 2,90 464.000,00
03 ÓLEO DIESEL S – 10 - TOTAL LITRO 100.000 3,00 300.000,00
04 ETANOL - TOTAL LITRO 12.000 2,79 33.480,00

05 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR À DIESEL -
PETROBRAS LITRO 1.500 16,00 24.000,00

06 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR À GASOLINA/ ETANOL -
PETROBRAS LITRO 800 17,00 13.600,00

07 ÓLEO DE FREIO - BOSCH LITRO 230 12,00 2.760,00
08 FILTRO LUBRIFICANTE P/ MOTOR À DIESEL - TECFIL UND 70 26,00 1.820,00
09 FILTRO LUBRIFICANTE P/ MOTOR À DIESEL - TECFIL UND 70 20,00 1.400,00
10 GRAXA BALDE C/ 18 KG. - DULUB BALDE 20 160,00 3.200,00

TOTAL 1.561.760,00

2. VALIDADE DA ATA
2.1 À presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no Diário Oficial do 
Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada a firmar as 
contratações.
3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
3.1 À presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que autorizados pela 
Prefeitura Municipal de ITABAIANA.
3.2 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura de ITABAIANA, por intermédio do 
Prefeito, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de Preços.

Itabaiana-PB, 19 de Janeiro de 2016.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE MELO JÚNIOR 
PREFEITO
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PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 20 de janeiro de 2016



EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA 
APRECIAÇÃODA TROCA DE DIA, SUBSTITUIÇÃO DA CESTA BÁSICA 

PELA REFEIÇÃO E RATIFICAÇÃO DA SINDICALIZAÇÃO
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DO 

IMOBILIARIO DE JOÃO PESSOA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.249.236/0001-30, através de sua 
Diretoria, devidamente representada pelo Sr. JOSÉ LAURENTINO DA SILVA (Presidente). CONVO-
CAM através do presente edital, todos os representantes e colaboradores das seguintes empresas: 
ECOMCONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 10.745.917/0001-79, com canteiro de obra RESIDENCIAL 
VERONA,no bairro do Expedicionários;BSV CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 11.673.812/0001-
14, com canteiro de obras Residencial Monte Korab no bairro dos Expedicionários; VIESTRE 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ 12.331.172/0001-27, com canteiros de obras:MIRAMAR PARK (JE 
CONSTRUÇÕES LTDA.)localizado nobairro de Miramar, Obra da WL MARCOLINO, localizado 
no bairro Jardim Oceania, obra da ITACURUÇÁ Construções LTDA,localizado no bairro do Jardim 
Luna, eEdifício Verde Vale (da TRIMAIA)localizado no bairro dos Ipês, todos os canteiros citados 
são na cidade de João Pessoa-PB; E HORIZONTE INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO 
LTDA, CNPJ 16.675.984/0001-40com canteiro de obras do CENTRO COMERCIAL DE BAYEUX, 
no Centro de Bayeux (dentro da Fábrica Fibrasa), para Assembleia Geral Extraordinária, que será 
realizada nas obras acima, no dia 22 de Janeiro de 2016 das 07h00min às 09h00min, com as 
seguintes ordens do dia:. SUBSTITUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS PELO FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES 
(ALMOÇO E JANTAR);. RATIFICAÇÃO DE SINDICALIZAÇÃO.. TROCA DO FERIADO MUNICIPAL DE IMACULADA CONCEIÇÃO (Trabalhar na quinta feira 
dia 08 de dezembro para folgar no dia 09 de dezembro (sexta feira);

João Pessoa, 19 de Janeiro de 2016.

LEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ no 10.477.812/0001-86, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 2316/2015, em João Pessoa, 22 de outubro de 2015 – Prazo: 730 dias. 
Para atividade de: Loteamento urbano com 404 lotes, com área total de 10,2ha, denominado 
Loteamento Alto da Roseira. LOTEAMENTO ALTO DA ROSEIRA, ZONA URBANA, município de 
ITAPOROROCA/PB: Processo: 2015-004314/TEC/LO-0231. 

JOSÉ LINDOMAR SOUZA FERNANDES 
Sócio-Diretor

LEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ no 10.477.812/0001-86, 
torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 2317/2015, em João Pessoa, 22 de outubro de 2015 – Prazo: 730 dias. 
Para atividade de: Loteamento urbano com 131 lotes, com área total de 3,7ha, denominado Lote-
amento Bosque da Roseira. LOTEAMENTO BOSQUE DA ROSEIRA, ZONA URBANA, município 
de ITAPOROROCA/PB: Processo: 2015-004315/TEC/LO-0232. 

JOSÉ LINDOMAR SOUZA FERNANDES 
Sócio-Diretor

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – INEXIG. Nº IN00001/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2016, 
que objetiva: Contratação do Cantor “GABRIEL DINIZ”, para se apresentar na tradicional Festa de 
Nossa Senhora da Luz no dia 30 de Janeiro de 2016, no Parque do Poeta Ronaldo Cunha Lima, 
Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JDRW 
SHOWS LTDA – CNPJ: 17.466.421/0001-05 - R$ 90.000,00 – Noventa Mil Reais.

Guarabira - PB, 19 de Janeiro de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Eletrônico nº 10001/2016, para o dia 

03 de Fevereiro de 2016 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: através do site 
www.cidadecompras.com.br. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 19 de Janeiro de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada depneus 
diversos, destinado as diversas secretarias da administração. Data: 02/02/2016. Horário: 14:00. 
Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, 
Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.
pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 19 de janeiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016
O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará rea-

lizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição 
parcelada de pneus diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Data: 02/02/2016. Horário: 
16:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, 
Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.
pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 19 de janeiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016
O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada 
de material médico de consumo diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Data: 03/02/2016. 
Horário: 09:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, 
Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://
www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 19 de janeiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016
O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parce-
lada de material expediente diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Data: 12/02/2016. 
Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, 
Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://
www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 19 de janeiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016
O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará rea-

lizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição 
parcelada de curativo biológico, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Data: 15/02/2016. Horário: 
14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, 
Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.
pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 19 de janeiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada demó-
veis de escritório diversos, destinado as diversas secretarias da administração. Data: 16/02/2016. 
Horário: 14:00. Local:Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, 
Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://
www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 19 de janeiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016
O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parce-
lada de moveis de escritório diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. Data: 17/02/2016. 
Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, 
Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://
www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 19 de janeiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão de Licitação, sediada na rua Presidente João 

Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 08:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2016, licitação 
na modalidade Chamada Pública nº 00001/2016, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de 
gêneros alimentícios da agricultura familiar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3456-1012. e-mail: pedrabrancacpl@gmail.com

Pedra Branca - PB, 19 de Janeiro de 2016
Braz de Souza  Lins

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada e 
diária de Material de Construção destinados as diversas secretarias deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 19 de Janeiro de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO
Pregoeiro Oficial

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 14:00 horas do dia 02 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
e diária de Gêneros Alimentícios, destinado as merendas escolares e diversas secretaria deste 
municí. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 19 de Janeiro de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 15:00 horas do dia 02 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de profis-
sional para prestação de serviço de Consultoria e assessória técnica junto a Prefeitura Municipal 
de Paulista como objetivo de consultoria e assessora em procedimentos administrativos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 19 de Janeiro de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO
Pregoeiro Oficial

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 11:00 horas do dia 02 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de um 
médico psiquiátrico para prestar serviços no NASF (núcleo de apoio a saúde da família), junto a 
secret. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 19 de Janeiro de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO
Pregoeiro Oficial

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 15:30 horas do dia 02 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços 
de Ultrasonografia, destinados as atividades da Secretaria de Saúde de Paulista – PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 19 de Janeiro de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO
Pregoeiro Oficial

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 16:30 horas do dia 02 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento diário 
de refeições e lanches, destinados a diversas secretarias deste Município de Paulista. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 19 de Janeiro de 2016

MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2015, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar, Creche Municipal, Programas 
Federais, Cestas Básicas e demais setores da Administração Municipal; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME - R$ 409.088,30.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Material de Limpeza e Higiênico, para atender as necessidades das diversas Secretarias deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LARISSA FARIAS 
BELEM XAVIER - ME - R$ 168.836,00.

Sertãozinho - PB, 06 de Janeiro de 2016.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO

Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da 

Merenda Escolar, Creche Municipal, Programas Federais, Cestas Básicas e demais setores da 
Administração Municipal.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2015.DOTAÇÃO: 
Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUNDEB, QSE, PDDE, FUS, PAB, PNAE, PNAEP, MAIS 
EDUCAÇÃO, BRASIL ALFABETIZADO, BLAT, BLOCO e OUTROS: 3.3.90.30.01 - Material de Con-
sumo 3.3.90.32.01 - Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e:CT Nº 00001/2016 - 
08.01.16 - LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME - R$ 409.088,30.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Material de Limpeza e Higiênico, para atender as neces-

sidades das diversas Secretarias deste Município.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00033/2015.DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUS, PAB, QUOTA, PDDE, 
MAIS EDUCAÇÃO, BRASIL ALFABETIZADO ,BLAT, BLOCO e OUTROS: 3.3.90.30.01 - Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho e:CT Nº 00002/2016 - 08.01.16 - LARISSA FARIAS BELEM 
XAVIER - ME - R$ 168.836,00.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de combustíveis, lubrificantes, filtro de óleo, que tem como objeto abastecer a Frota de Veículos 
Pertencentes e/ou Locados a esta Edilidade, conforme especificado no anexo I do Edital; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AUTO POSTO SÃO FRANCISCO 
LTDA - ME - R$ 717.175,00.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2015, que objetiva: Aquisição de Tablets a 
fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME - R$ 9.185,00.

Sertãozinho - PB, 08 de Janeiro de 2016.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO

Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de combustíveis, lubrificantes, filtro de óleo, que tem como 

objeto abastecer a Frota de Veículos Pertencentes e/ou Locados a esta Edilidade, conforme espe-
cificado no anexo I do Edital.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2015.DOTAÇÃO: 
Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUNDEB, FUS e PAB FIXO: 3.3.90.30.01 - Material de 
Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Sertãozinho e:CT Nº 00003/2016 - 11.01.16 - AUTO POSTO SÃO FRANCISCO 
LTDA - ME - R$ 717.175,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Tablets a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00035/2015.DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, 
FUS, BLAT e BLOCO: 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho 
e:CT Nº 00004/2016 - 11.01.16 - CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME - R$ 9.185,00.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2015, que objetiva: Aquisição de Equipamento 
e Material Permanente, destinados aos PSF’S I e II deste Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CB - CIRURGICA DO BRASIL - ME - R$ 11.280,00; DEA 
BRASIL DESFIBRILADORES LTDA - ME - R$ 6.000,00; EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME - 
R$ 40.211,00; RAPHAEL GONÇALVES NICÉSIO - ME - R$ 2.083,20.Ficam desde já convocados 
os representantes legais das empresas vencedoras para assinatura dos contratos do objeto da 
presente licitação, no prazo máximo de 05 dias a contar da publicação desta, em conformidade 
com o subitem 15.1 do edital da presente licitação.Publique-se e cumpra-se.

Sertãozinho - PB, 18 de Janeiro de 2016.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2016, que objetiva: Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica para o Município de 
Caraúbas/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOILTO 
GONÇALVES DE BRITO - ME - R$ 36.000,00.

Caraubas - PB, 07 de Janeiro de 2016
MARIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS FARIAS

Secretária

WALENSKA AGRA CARRI TARGINO DE HOLANDA  - CNPJ/CPF Nº 450.584.234-72 Torna 
público que  a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a licença 
de Instalação nº 2921/2015 em João Pessoa, 16 de dezembro de 2015- Prazo: 365  dias. Para a 
atividade de: Edificação Residencial Multifamiliar com 12 Apartamentos e seu Sistema de Esgota-
mento Sanitário Composto de Tanque Séptico e  Sumidouro Prismático Na(o) – AV.  MAX ZAGEL, 
Nº 758 , CAMBOINHA Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2014-008582/TEC/LI-3676

PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ: 15.204.206/0001-
00¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ torna público foi emitida pela a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Aquicultura de Cabedelo aLicençade instalaçãode número 008/16 paraGalpão ComercialSituado 
noLoteamento Jardim Gama, SN, CEP: 58310000: Gama, MUNICÍPIO: Cabedelo, PB, LOTE 12 
DA QUADRA 02 (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

dente João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 09:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 
2016, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00001/2016, do tipo menor preço por item, 
para: Aquisição de combustíveis, lubrificantes e filtros. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3456--1012. e-mail: pedrabrancacpl@gmail.com

Pedra Branca - PB, 19 de Janeiro de 2016
Braz de Souza  Lins

Pregoeiro 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

dente João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 11:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 
2016, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00002/2016, do tipo menor preço por item, 
para: Aquisição de combustíveis. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3456--1012. e-mail: pedrabrancacpl@gmail.com

Pedra Branca - PB, 19 de Janeiro de 2016
Braz de Souza  Lins

Pregoeiro 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 14:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 2016, 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00003/2016, do tipo menor preço por item, para: 
Aquisição de gêneros alimentícios. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3456-1012. e-mail: pedrabrancacpl@gmail.com

Pedra Branca - PB, 19 de Janeiro de 2016
Braz de Souza  Lins

Pregoeiro 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Presi-

dente João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 16:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 
2016, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00004/2016, do tipo menor preço por item, 
para: Fornecimento de refeições. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3456-1012. e-mail: pedrabrancacpl@gmail.com

Pedra Branca - PB, 19 de Janeiro de 2016
Braz de Souza  Lins

Pregoeiro 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
A Prefeitura Municipal de Caiçara, Estado da Paraíba. Torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Rio Branco, 231 - Centro - Caiçara - 
PB, às 14:00 horas do dia 02 de Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço, para: Aquisição de um (01) Veiculo 0Km, ano/modelo 2015/2016, vendido por 
concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante, motor 1.000 cilindradas, cinco 
portas, sendo quatro portas laterais e uma traseira, bicombustível álcool/gasolina, na cor Branca, 
com Ar condicionado, emplacado e licenciado em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇARA, 
para servir a Secretaria Municipal de Educação deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 436/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3370 1200.
E-mail: pmcaicara@uol.com.br

Caiçara - PB, 19 de janeiro de 2016.
Pedro Alves de Carvalho

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

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

Rua Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa 
especializada em construção civil, para execução dos serviços na reforma da Unidade da Saúde da 
Família da Comunidade do Cajueiro e a reforma  do Centro de Saúde Virgílio Ribeiro da Silva neste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 10:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (83) 32951880.
Jacaraú - PB, 18 de Janeiro de 2015

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA
Presidenta da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 13:30 horas do dia 11 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 
17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 19 de Janeiro de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 14:00 horas do dia 01 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA 
JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: 
no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 19 de Janeiro de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2016
A Pregoeira da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS - PB, torna público, que conforme 

recomendação da acessória jurídica, decide pela revogação, do processo acima citado e a abertura 
de um novo para atender aos fins pretendido inicialmente. 

QUEIMADAS - PB, 19 de Janeiro de 2016.
Samantha Andrade Maia

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 013/2016

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB, entidade de Direito Público escrita com 
o CNPJ de nº 08.924.029/0001-71, por intermédio da COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO 
PÚBLICO, e, por meio da Empresa CONTEMAX CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO 
LTDA, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento aos Editais de Concurso Público nº 
001/2012 e 001/2013, CONVOCA os candidatos aprovados para os Cargos conforme especificações 
e nomes listados abaixo: 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERIAS: 
1.1- Os candidatos listados abaixo deverão comparecer as dependências da Prefeitura de São 

João do Rio do Peixe/PB no prazo máximo de 30 (trinta dias) a contar da publicação do presente 
Edital, munidos com toda a documentação exigida no Edital para o ato da posse. 

2- DOS CARGOS E DOS CONVOCADOS: 
2.1. TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SAMU: 
Maria Milena de Sá Lima 
2.2. PROFESSOR BÁSICA I: 
Rafael Cipriano Bezerra 
2.3. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: 
Aparecida Cassimiro Dantas 
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
A presente convocação obedeceu estritamente à ordem classificatória de aprovação dos can-

didatos que fizeram o concurso público realizado pelo Município de São João do Rio do Peixe/PB. 
São João do Rio do Peixe/PB, 13 de Janeiro de 2016. 

Rondinelli da Nóbrega Gonçalves
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 08/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de materiais hidráulicos, destinados 

ao município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 02/02/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 19 de Janeiro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01/2015
TOMADA DE PREÇO N.º001/2015
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
CONTRATADO: BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA-ME
CNPJ Nº 14.224.419/0001-31
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE MATI-

NHAS – PB
VIGÊNCIA: A VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, 

INICIANDO-SE EM 02 DE JANEIRO DE 2016 E VENCENDO EM  31 DE DEZEMBRO DE 2016.
Fundamento legal: Amparado pelo art. 57, inciso II, § 2° e 4° da Lei Federal n° 8.666/93.

Matinhas (PB), 29 de Dezembro de 2015.
Maria de Fatima Silva

Prefeita

João Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 20 de janeiro de 2016Publicidade
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