
clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste
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R$ 200,00
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Ano CXX1I
Número 305

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura
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31o Máx.
24o  Mín.

31o  Máx.
20o Mín.

33o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 4,108  (compra) R$ 4,110  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 4,090  (compra) R$ 4,340  (venda)
EURO   R$ 4,416  (compra) R$ 4,422  (venda)

l “Remada da Ilha” pede a preservação de Areia Vermelha. Página 4

l Parcelas do seguro-desemprego são reajustadas em 11,28%. Página 11 

l Chuvas trazem esperança de bom inverno no Sertão da PB. Página 14
 
l Governo estuda permitir uso do FGTS para empréstimos. Página 18

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

ALTA

ALTA

09h54 0.3mbaixa

16h11

03h58 

2.5m

2.3m

22h19 0.2mbaixa

Nublado com 
chuvas ocasionais

Ricardo leva asfalto a
Algodão de Jandaíra 

DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE VIDA 

O governador inaugurou ontem a pavimentação da rodovia PB-127, que liga Algodão de Jandaíra à BR-104. 
Ainda no Curimataú, Ricardo Coutinho entregou duas escolas nos municípios de Sossego e Cuité.  PÁGINA 3

FOTOS: José Marques/Secom-PB

IMAGEM: Divulgação

Governador destacou que a pavimentação contribuirá para o desenvolvimento da cidade e a qualidade de vida da população Estrada possui onze quilômetros e um fluxo médio de 144 veículos por dia

 PÁGINA 5

“Praia do Ben” acontece hoje

Evento no
Cabo Branco 
homenageia 
Jorge Ben Jor

2o Caderno Esportes

NADO sINcRONIzADO Seleções do Brasil e da Rússia apre-
sentam-se hoje, na Vila Olímpica, em João Pessoa, ao lado do 
time sênior da PB e do dueto olímpico brasileiro.  PÁGINA 21

42 grupos participam 
do Carnaval Tradição

Programação de desfiles foi di-
vulgada ontem. Folia de Rua tam-
bém já tem cronograma.  PÁGINA 4

DESFILES NA CAPITAL 

Paraíba

Diversidade

Foi divulgado ontem o resultado do 
processo seletivo para 384 vagas em 
cursos nas Escolas Cidadãs Integrais 
Técnicas Estaduais (ECIT).  PÁGINA 13

No ano passado, mais de 1,7 milhão de 
pessoas se hospedaram na rede hoteleira 
da Paraíba, resultado 4,52% superior ao 
registrado em 2014.  PÁGINA 10

Seleção nas escolas técnicas

Cresce número de turistas
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A crise pela qual passa o Brasil, nas 
suas vertentes política e econômica, atin-
ge níveis cada vez mais preocupantes. A 
inflação aumenta, os preços sobem, o dó-
lar acima dos quatro reais e a atividade in-
dustrial no país vive momentos de grandes 
incertezas. De qualquer ângulo que se ob-
serve, a situação é de extrema gravidade. 
Consequência de todo este quadro, agrava-
do ainda mais pela decisão de aumento da 
carga tributária, o aspecto mais cruel des-
ta crise só agora começa a surgir: o Brasil 
vive, nos dias de hoje, o pior momento do 
mercado de trabalho em quase duas déca-
das e caminha para um recorde histórico 
de destruição de vagas, segundo econo-
mistas de mercado e do próprio governo.

Divulgados pelo Ministério do Trabalho, 
os dados mostram que as empresas corta-
ram 1,542 milhão de empregos com cartei-
ra assinada em 2015. Indústria e construção 
civil foram os setores que mais demitiram. 
Apenas em dezembro, foram extintos 596 
mil empregos, no nono mês consecutivo de 
recuo no número de trabalhadores formais. 
A perspectiva de recessão acentuada neste 
ano indica que a destruição de postos de tra-
balho deve prosseguir acelerada, superando 
a casa dos dois milhões nos próximos meses.  
Até então, o pior resultado havia sido em 
1998, durante o governo Fernando Henrique 
Cardoso, quando o país perdeu quase 580 
mil vagas com carteira assinada.

O cenário sombrio para os trabalhado-
res com carteira assinada é compartilhado 
por analistas de mercado e já é aceito por 
economistas dentro do próprio governo. 
Relatório sobre o mercado de trabalho feito 
pelo Ipea, órgão vinculado à Secretaria de 

Assuntos Estratégicos da Presidência da Re-
pública, afirma que frente à intensificação da 
crise “é possível que o ano de 2016 não apre-
sente as mínimas condições para recupera-
ção dos níveis anteriores de emprego.  Numa 
espécie de ciclo vicioso, essas demissões só 
agravam a situação e realimentam a reces-
são. Aliás, como há poucos dias reconheceu 
a presidente Dilma Rousseff, o grande desa-
fio do governo será mesmo o de preservar, 
como puder, um nível aceitável de ocupação 
da mão de obra. 

Para um pai e/ou mãe de família, que 
têm obrigações inadiáveis para manter os 
seus lares, nada assusta mais do que o de-
semprego. Trata-se, por motivos bastante 
óbvios, de um problema econômico sério, 
razão por que os governantes procuram 
monitorar constantemente sua variação 
a fim de combatê-lo rapidamente.  Ainda 
de acordo com os levantamentos mais re-
centes, a diferença entre as admissões e as 
demissões passou a ficar negativa em feve-
reiro do ano passado, interrompendo uma 
série de 15 anos com resultados positivos 
no acumulado em 12 meses. A análise anual 
é importante, pois ajuda a minorar os efeitos 
sazonais e torna a avaliação mais precisa. 
Mesmo com a crise global de 2008, que foi 
acompanhada de uma onda de demissões, 
o país seguiu gerando empregos. O pico foi 
alcançado em agosto de 2010, último ano 
do governo Lula, quando 2,8 milhões foram 
criados em doze meses. O quadro agora, 
lamentavelmente, parece muito mais com-
plicado. Mas, como se sabe, em se tratando 
de Brasil qualquer previsão pode se revelar 
equivocada. Tomara que desta vez os ana-
listas estejam mais uma vez errados. 

Editorial

 Crônica

 O drama do desemprego

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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Colonização do espaço

Em outras palavras, o físico britânico 
Stephen Hawking disse, esta semana, que, 
do jeito que vai, o progresso não levará a hu-
manidade ao encontro do “paraíso perdido”, 
ou fará a sociedade do futuro concretizar 
um conto de literatura fantástica. Muito pelo 
contrário. A ciência e a tecnologia poderão 
provocar uma hecatombe, por meio de guer-
ras devastadoras, aquecimento global irre-
versível e vírus geneticamente modificados, 
contra os quais a medicina será impotente.

Para o autor de Uma breve história do 
tempo, que propõe grandezas imensuráveis 
por cérebros limitados como o meu, caso o 
apocalipse tecnológico se confirme, o único 
jeito da humanidade escapar do desastre fi-
nal é correr para os foguetes, e partir para 
colonizar novos planetas. Digo “colonizar no-
vos planetas” para lembrar a tese segundo a 
qual a raça humana descende de extraterres-
tres, desmoralizando Adão e Eva do Gênesis 
e os macacos, de Darwin.

Mesmo “de olhos abertos” para as ma-
ravilhas tecnológicas do meu tempo, compa-
rando, por exemplo, a nau capitânia que trou-
xe Pedro Álvares Cabral para “descobrir” o 
Brasil ao Boeing 747 que protege o presiden-
te dos Estados Unidos da ira das vítimas do 
capitalismo, pressinto que a nossa ambição 
interestelar conseguirá, no máximo, instalar 
colônias na Lua, para alegria de São Jorge e 
o dragão, que irão pelejar diante de torcidas 
organizadas.

Ora, se não conseguimos ser sábios 
numa terra em tudo abundante, de paisa-
gens sublimes, cuja paleta a química huma-
na jamais irá reproduzir, imagine o nosso 
estado de espírito quando nos encontrar-
mos na vastidão escura e silenciosa do Cos-
mos, onde o uso racional e solidário dos 
recursos será fundamental para a sobrevi-
vência. Iremos temer a própria sombra, ao 
lembrarmos que, na hora da partida, esque-
ceram os bilhetes da lei.

Pesquisas indicam que seremos dez bi-
lhões de seres humanos em dois mil e cin-
quenta. Até lá, teremos de encontrar uma 
solução para o colossal desafio que será 
transportar essa gigantesca massa humana 
para as moradas espaciais. Talvez fosse me-
lhor dizer celestiais, porque, das duas uma: 
ou construímos gigantescas espaçonaves, 
capazes de transportar milhões de pessoas 
de uma só vez, ou a nossa história termina-
rá com uma tragédia espetacular.

Imensas filas irão se formar nas bases 
de lançamento, mas os primeiros voos es-
tarão reservados para a minoria rica. Cla-
ro, haverá um político safado arrumando 
vagas, cambistas com passagens extras, e 
alguém irá burlar a segurança com aquele 
“jeitinho” que nós, brasileiros, conhecemos 
tão bem. Que ninguém se iluda. No vale-
-tudo para tentar salvar a pele no espaço, 
o “resto” ficará por aqui, lutando com pau e 
pedra, bebendo água e comendo capim.

            

Imagine o nosso estado de espírito quando nos encontrarmos na 
vastidão escura e silenciosa do Cosmos.”
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“Ele teve que contratar em-
préstimo para pagar salário, 
e não havia crise”. Do pro-
curador-geral do Estado, Gil-
berto Carneiro, respondendo 
ao senador Cássio Cunha 
Lima (PSDB), que havia criti-
cado as medidas do Governo 
do Estado para equilibrar as 
contas públicas, após a cria-
ção da Câmara de Conciliação. 
Quis dizer com isso que a 
gestão econômica no gover-
no tucano foi negligente.   

O deputado Tião Gomes (PSL) 
disse à coluna que a oposição 
“tenta deformar o princípio 
de um ato que, na verdade, 
vem a ser a melhor saída 
para garantir o equilíbrio e a 
folha dos servidores em dia”. 
Afirma que ao contrário do 
que afirmam parlamentares 
contrários à gestão, a Câmara 
de Conciliação vai adotar me-
didas para “proteger o servi-
dor público” das intempéries 
geradas pela crise.  

“Lá foi marolinha, mesmo. Hoje, a marola 
é grande”. Do senador Raimundo Lira, ao 
estabelecer uma comparação entre a crise 
econômica no Governo Lula e as turbulên-
cias da economia no segundo Governo Dil-
ma. Em sua opinião, o primeiro semestre do 
ano ainda será difícil, mas o país vai retomar 
o crescimento na segunda metade do ano.

A ONDA É GRANDE

CONTRA A CRISE: REDUÇÃO DE GASTOS DESDE 2015

PROTEÇÃO

UNInforme

DE CG A JP

A MAIORIA

CONGRESSO: ENTRE PAIxÃO E MODERAÇÃO

Sobre a eleição em Campina Grande, o sena-
dor Lira disse que Veneziano Vital (PMDB) 
tem “chances de ganhar, é o melhor can-
didato”. Quanto a Manoel Junior, em João 
Pessoa, foi menos entusiasmante, e res-
saltou que é recomendação do PMDB candi-
datura própria em capitais. E pontuou: “Se, 
eventualmente, não for ao segundo turno, 
a tendência natural é se aliar ao candidato 
do governador Ricardo Coutinho”.  

“Dos 40 pré-candidatos a 
vereador, 38, no mínimo, 
querem candidatura própria”. 
Do presidente da Assembleia 
Legislativa, Adriano Galdino, 
afirmando que a maioria que 
vai disputar a eleição pro-
porcional defende uma chapa 
socialista em Campina Gran-
de. Disse que até “a direção 
estadual” é simpática a essa 
tese. “Mas a direção munici-
pal defende composição com 
Veneziano”, resignou-se.  

O procurador-geral Gilberto Carneiro confirmou que o relatório consolidado com os números do decreto 
que estabeleceu meta de redução mínima de 30% nos gastos do Estado, adotado em setembro de 
2015, deverão ser divulgados nos próximos dias – é o que ele chama de “medida interna” de contenção 
de despesas, que abrange gastos com combustível, passagens, aéreas, telefonia e diárias. A criação da 
Câmara de Conciliação é, portanto, a “medida externa”, que vai revisar licitações em curso e contratos 
futuros com vistas 

Ontem, o senador Raimundo Lira (foto) fez uma distinção feliz entre a Câmara dos Deputados – for-
mada por 513 parlamentares – e o Senado Federal – colegiado com 81 membros. Na primeira, os en-
caminhamentos e votações ocorreriam de forma mais apaixonada, passional, e até tumultuada, como 
corrobora acontecimentos de meses atrás, em 2015 – curiosamente ou coincidentemente, dois de-
putados paraibanos estiveram no cerne de brigas e bate-bocas transmitidos ao vivo pela TV Câmara e 
replicadas em todas as mídias: Hugo Motta (PMDB), quando presidia a CPI da Petrobras, protagonizou 
debate ácido com o deputado Edmilson Rodrigues (PSOL), com agressões verbais; e Wellington Rober-
to (PR) trocou tapas com o deputado Zé Geraldo (PT), na votação do relatório que acatava denúncia 
contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por quebra de decoro parlamentar. Ironia. A briga foi na 
sessão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O peemedebista pondera que o Senado é o “poder 
moderador”, última instância do Legislativo. Logo, atesta ele, precisa assumir uma postura mais equi-
librada, com mais articulação entre as bancadas e mais diálogo. Fez essa distinção ao opinar – entre-
vista à TV Arapuan – sobre as chances de Hugo Motta vencer a eleição para líder do PMDB na Câmara. 
Acredita que se não houver intervenção direta do Palácio do Planalto em favor de Leonardo Picciani, 
Motta  “é forte candidato a líder do PMDB”.  Pondera, contudo, que a imprevisibilidade que caracteriza 
os encaminhamentos na Câmara pode mudar o curso das coisas com muita rapidez.  

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Algodão de Jandaíra deixa isolamento 
asfáltico com inauguração de estrada
Governador entrega benefício 
à população através do 
Programa Caminhos da PB

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

Um teatro modernamente aconchegante Municipal me deixam hoje a certeza de que o 
famoso bairrismo de Campina Grande é usado 
quando para seu próprio povo ficar unido em 
torno do verbo construir. Um bairrismo saudá-
vel, tipo Liverpool, na Inglaterra. Nunca fui a 
Liverpool nem a outros lugares ingleses, mas 
quem por lá andou diz que é assim.

nnnnnnnnnnnn
 
O bairrismo campinense não é sinônimo 

de xenofobia - estou certo, Tenho prova disso 
quando, em 1971, com aquele Teatro Municipal 
superlotado, ganhei o primeiro lugar do Festival 
Campinense da Canção Popular, anunciado, tido 
e admitido, desde o início do certame, como um 
compositor de João Pessoa. E disputavam o mes-
mo festival pessoas de Campina Grande, como 
Bráulio Tavares, Elba Ramalho, Marcos Agra, 
Valdélia Barros, entre outros.

Outra lembrança viva que guardo do Teatro 
Municipal é a do Festival de Inverno de 1974, 
quando nosso grupo pessoense teve uma aco-
lhida quentíssima, via Elizabeth Marinheiro e 
tantos outros, fazendo o show de encerramento 
da parte de música popular do evento. Estavam 
tocando comigo, entre outros, Cátia de França, 
Poty Lucena, Paulo & Babi.

Não é nada de babaca, não: nos comoveu a 
receptividade do grande público campinense, as 
atenções permanentes do pessoal da Facma, os 
debates com os artistas de lá e os contatos com 
os jornais e rádios de então.

São coisas que não se apagam na memória 
e que tiveram como foco justamente o Teatro 
Municipal Severino Cabral. Um teatro moderna-
mente aconchegante.

Modernamente aconchegante. 
Esta a impressão que tive ao entrar, 
pela primeira vez, no Teatro Mu-
nicipal de Campina Grande (foto), 
em 1967, quando lá apresentamos 
(o Grupo Dimensão) a montagem 
do “Despertar do medo”, peça de 
Marcos Tavares que dirigi ao ritmo, 
sabor e etc. das então vanguardas 
brasileiras. 

Por que modernamente acon-
chegante? Porque - não nego - o 
aconchego de origem para nós, fa-
zendo arte e artes em João Pessoa, 
era, como ainda é, o Teatro Santa 
Roza, que Gilberto Gil, aqui apre-
sentando o show “Vento de maio” e 
ainda sem ter gravado seu primeiro 
elepê (não havia ainda CD), definiu 
como “um teatro que parece por 
dentro, com um navio”.

O costume de frequentar 
diariamente, naquela época, o Santa 
Roza me dava, como a outros, a impres-
são de que a casa teatral da Praça Pedro 
Américo seria a única a dar afeição e 
aconchego.

Por isso, indo a Campina Grande para 
entrar no Teatro Municipal (que conhe-
cia somente de fotografias e badalações 
publicitárias) pela primeira vez, carreguei 
o conceito de que me defrontaria com algo 
tão frio quanto o clima do inverno campi-
nense. Algo que tinha de preconceito em 

causada em 1967 por sua 
obra: modernamente acon-
chegante.

A outra característica 
em torno do Teatro Munici-
pal esteve ligada sempre à 
cidade onde foi construído: 
a do “Campina’s spirit” (o 
internacional, mas saudavel-
mente provinciano espírito 
de Campina Grande).

 
nnnnnnnnnnnn

As atividades do Teatro 
Municipal, com seus dirigen-
tes, funcionários, ocupantes, 
etc., nunca deixaram-se 
estragar pelos tric-trics que 
afetam jogos como os da po-
lítica. Em torno do Municipal 
de Campina Grande sempre 
circulou o consenso, que vem 

do “Campina’s spirit”, que permitia, sem 
qualquer preconceito, em plena serra da 
Borborema, que Bráulio Tavares cantasse 
as músicas dos Beatles e usasse cabelos e 
roupas que lembravam John Lennon. Que 
permitiu os saltos quantitativos e quali-
tativos de Elba Ramalho, do coral da Fa-
cma (Fundação Artístico-Cultural Manuel 
Bandeira) para o estrelato internacional 
do Festival de Montreux.

As lembranças que tenho do Teatro 

relação ao Teatro Nacional de Brasília.
Quebrei a cara. De linhas ousadas 

para a época (ainda ousadas depois por-
que, por exemplo, ambientes mais novos 
- como os do Teatro Paulo Pontes e agora 
do Pedra do Reino - não conseguiram 
superar seus leves arrojos ou arrojadas 
levezas), o Teatro Municipal de Campina 
Grande não deixa ninguém frio, apático, 
tumular, tímido, formal.

Não conheci seu arquiteto: Geraldino 
Duda. Digo hoje, 2016, repito, a impressão 

O governador Ricardo 
Coutinho entregou, ontem, 
a pavimentação asfáltica da 
rodovia PB-127, que liga a ci-
dade de Algodão de Jandaíra 
à BR-104, sendo esta a 33ª ci-
dade a sair do isolamento as-
fáltico por meio do Programa 
Caminhos da Paraíba. Foram 
investidos R$ 7,6 milhões, re-
cursos do Tesouro Estadual. 
A estrada pavimentada be-
neficia aproximadamente 2,5 
mil habitantes da área. 

Durante a solenida-
de, Ricardo destacou que a 
nova estrada vai promover 
o desenvolvimento e melho-
rar a vida dos moradores 
da região. “É um prazer vol-
tar para esta cidade e poder 
agradecer ao povo de Algo-
dão de Jandaíra pela con-
fiança no nosso trabalho. Ao 
resolver fazer uma obra não 
olhamos a quantidade de ha-
bitantes e sim a necessida-
de das pequenas cidades. A 
Paraíba precisa ter a mesma 
base, uma igualdade de de-
senvolvimento. Estamos for-
tes para continuar fazendo 
obras em benefício do povo. 
Essa estrada vai mudar para 
melhor a vida dos cidadãos 
que aqui residem, bem como 
daqueles que transitam pelo 
local”, disse.

O governador ainda re-
forçou que esta é a primeira 
obra entregue este ano. “Al-
godão de Jandaíra foi a cidade 
escolhida para ser a primeira 
contemplada em 2016, com a 
entrega de uma obra e outras 
mais serão inauguradas por 
todo o Estado”, concluiu.

A estrada possui 11 qui-
lômetros, em duas pistas e 
acostamento, com um fluxo 
médio de 144 veículos por 
dia. Foram realizados ser-
viços de terraplenagem em 
cortes e aterros, pavimenta-
ção asfáltica em TSD, drena-
gem profunda e superficial, 
além de ganhar cercas, gra-

magem de taludes, sinali-
zação horizontal e vertical, 
inclusive tachas refletivas. 
A rodovia vai facilitar o es-
coamento da produção eco-
nômica da região, e ampliar 
a infraestrutura rodoviária 
estadual.

Segundo o superinten-
dente do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER), 
Carlos Pereira, a obra tem 
fundamental importância 
para a comunidade da região. 
“A população de Algodão de 
Jandaíra agora está ligada ao 
mundo. Esta rodovia é mais 
um compromisso assumido e 
concretizado por este Gover-
no. Nosso objetivo é deixar 
todas as cidades paraibanas 
interligadas por estradas 
de qualidade. A Paraíba tem 
hoje a melhor malha rodoviá-
ria do Nordeste”, enfatizou. 

“Este Governo arrega-
çou as mangas e está fazendo 
obras de extrema relevância 
em todo o Estado, como esta 
inaugurada hoje (ontem). 
Essa estrada vai beneficiar 
todos que precisam passar 
por este caminho e vai tirar 
Algodão de Jandaíra do iso-
lamento”, comemorou o pre-
feito de Algodão de Jandaíra, 
Humberto dos Santos. 

A dona de casa, Sebas-
tiana Guedes de 70 anos, 
não escondeu a alegria de 
ver a estrada pronta. “Moro 
aqui desde que era criança 
e vi muita gente pedindo a 
construção dessa estrada. 
No inverno, quando a chuva 
chegava, era uma tristeza, 
porque tudo virava lama. 
Agora, com essa obra, pode-
mos ficar tranquilos e che-
gar mais rápido em qualquer 
lugar”, falou.

Já a professora Franciele 
Medeiros afirmou que está 
muito agradecida ao Gover-
no. “Ricardo Coutinho veio 
aqui há pouco tempo e disse 
que ia fazer a estrada. Hoje 
agradeço por ele trazer esse 
benefício pra todos da cida-
de. É um governador que faz, 
independente do tamanho do 
lugar”, concluiu.

FOTO: José Marques/Secom-PB

Foram investidos na rodovia PB-127 R$ 7,6 milhões, recursos do Tesouro Estadual, beneficiando aproximadamente 2,5 mil habitantes

O governador Ricardo Couti-
nho entregou, ontem, duas obras 
que beneficiam a área da educação 
no Estado. Na cidade de Sossego, 
foi inaugurada a conclusão da Esco-
la Estadual de Ensino Fundamental 
e Médio José Vitorino de Medei-
ros, beneficiando 280 alunos, e em 
Cuité foram entregues as obras de 
reforma e ampliação da Escola Esta-
dual de Ensino Fundamental André 
Vidal de Negreiros e construção do 
ginásio, dando mais conforto para 
780 alunos. As duas obras representam 
um investimento de R$ 2,2 milhões.

A Escola Estadual de Ensino Fun-
damental e Médio José Vitorino de 
Medeiros, em Sossego, possui 7 salas 
de aula, laboratório de informática, 
de ciências da natureza, diretoria, 
almoxarifado, secretaria, sala de lei-
tura, sala dos professores, cozinha, 
entre outras dependências. A escola 
tem capacidade para cerca de 280 
alunos e recebeu um investimento 
de R$ 937.500,00.

Na ocasião, Ricardo enfatizou 
a importância de investimentos na 

área da educação. “Buscamos su-
prir as necessidades do povo, no 
caso de Sossego, um dos pontos 
fundamentais é a educação. É o co-
nhecimento que torna as pessoas 
competitivas e qualificadas. Quere-
mos dar o acesso a um bom ensino 
para os estudantes, independente 
de classe social. Por isso hoje é um 
dia tão importante para a cidade, 
porque estamos trazendo mais 
qualidade educacional para crian-
ças e jovens da região”, disse.

O prefeito de Sossego, Carlos 
Antônio Alves da Silva, mais conhe-
cido como Carlinhos, participou da 
solenidade e agradeceu a obra en-
tregue pelo Governo. “Agradece-
mos a concretização dessa escola, 
a qual é uma obra de grande valor 
para os estudantes da cidade. Daqui 
sairão jovens bem qualificados, gra-
ças ao investimento feito no setor de 
educação em Sossego”, falou.

Já o estudante Izaac Ramon disse 
que o novo prédio da escola vai tra-
zer melhorias em todos os setores do 
ensino. “Foi bom para a qualidade 

estrutural, o nosso bem-estar e, so-
bretudo, porque conseguimos reali-
zar um grande sonho, que é ter uma 
escola deste padrão”, comemorou.

Após a solenidade em Sossego, 
o governador seguiu para Cuité, 
onde entregou a reforma e amplia-
ção da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental André Vidal de Ne-
greiros e a conclusão da reforma 
do ginásio escolar. Na obra foram 
investidos R$ 1.337.214,46. Na escola 
foram ampliadas três salas de aula, 
uma nova bateria de banheiros e o 
ginásio de esportes, que foi contem-
plado com o fechamento lateral, 
cobertura em estrutura metálica, 
iluminação, demarcação e colocação 
de acessórios (trave de futsal, tabela 
de basquete e suporte para fixação 
de rede de voleibol), pintura, entre 
outros benefícios.

O governador Ricardo Coutinho 
encerrou a solenidade reforçando o 
papel da educação para a sociedade. 
“A educação tem a capacidade de 
revolucionar o mundo. É na escola 
que formamos o futuro”, destacou.

Escolas para mais de mil alunos
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Definidas ações para proteção das 
crianças no Bloco Muriçoquinhas
Entidades divulgarão formas 
de defesa de crianças e 
adolescentes no desfile

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimen-
to Humano (Sedh), parti-
cipou na tarde de ontem 
de reunião com a Rede de 
Proteção a Crianças e Ado-
lescentes visando apoiar e 
divulgar ações de defesa de 
crianças e adolescentes du-
rante o desfile do Bloco Mu-
riçoquinhas do Miramar, no 
dia 1º de fevereiro.

O objetivo da ação é 
aproveitar o desfile do Blo-
co, que além de atrair o pú-
blico infantil, tem uma gran-
de concentração de adultos, 

e divulgar, alertar e orientar 
sobre as principais formas 
de violação de direitos de 
crianças e adolescentes. 
Nesta época, um dos crimes 
mais comuns é a exploração 
sexual infantil.

Disque 123
A equipe da Sedh par-

ticipará do desfile do Bloco, 
como faz todos os anos, rea-
lizando panfletagem e orien-
tando a população sobre as 
principais formas de violação 
de direitos de crianças.

Na ocasião, será distri-
buído material sobre Disque 
Estadual 123, que atende a 
todo tipo de violação de di-
reitos e funciona de forma si-
gilosa, além de monitorar os 
casos denunciados. A Sedh e a Rede de Proteção a Crianças e Adolescentes participaram de reunião na tarde de ontem

FOTO: Secom-PB

As agremiações partici-
pantes do Carnaval Tradição 
2016 – João Pessoa de Todos 
os Ritmos fecharam, ontem, 
a programação de desfiles. A 
partir do sábado (6) até a se-
gunda-feira (8), 42 grupos pas-
sarão pela Avenida Duarte da 
Silveira, a Beira Rio, na Torre. 
São tribos indígenas, clubes de 
orquestra, escolas de samba, 
ursos carnavalescos e batuca-
das, numa demonstração da 
força viva que a cultura popu-
lar tem nas comunidades.

 A programação abre no 
sábado, às 18h, com um dia in-
teiro dedicado às tribos de João 
Pessoa, enquanto que o domin-
go (7) será dividido entre clu-
bes de frevo e escolas de sam-
ba. Na segunda (8), passam as 
batucadas e ala ursas. Ao final 
de cada dia, uma comissão de 
seis jurados anunciará o resul-
tado, baseada em critérios es-
pecíficos para cada agremiação 
e pontuados de 0 a 10.

 “Para as escolas de sam-
ba, eles se fixarão em oito: 
fantasias, conjunto, harmo-
nia, evolução, dupla de mes-
tre-sala e porta-bandeira, 
comissão de frente, alegorias 
e adereços e samba-enredo”, 
enumera o presidente da Liga 
Carnavalesca de João Pessoa, 

Beto Costa. Já as tribos serão 
avaliadas pelo cocar, comis-
são de frente, conjunto, co-
reografia, fantasia e adereços. 
As orquestras de rua, pela 
sua divisão de abre-alas, fan-
tasias, conjunto, coreografia, 
estandarte e porta-estandar-
te. Por fim, as alas ursas, pelo 
seu batuque original, cabeça 
da fantasia, dança, estandar-
tes, animação, figurino dos 
tocadores, organização na 
avenida e torcida.

 “A torcida, aliás, é a alma 
do bloco. É por ela e sua ani-
mação que o bloco consegue 
chegar à avenida e evoluir o 
seu carnaval. Sendo ordeira e 
não extrapolando os limites, 
garante pontuação”, explica 
Dal Zapata, presidente da As-
sociação dos Ursos Carnava-
lescos de João Pessoa. “Eles 
são o que de mais autêntico 
existe no Carnaval, visto que 
representam a expressividade 
natural saída das ruas”, pontua 
Emilson Ribeiro, coordenador 
de Cultura Popular da Funda-
ção Cultural de João Pessoa 
(Funjope). “Mesmo hoje, ain-
da se veem muitos grupos de 
crianças fantasiadas e desfi-
lando por pequenos comér-
cios e ruas, brincando e pe-
dindo dinheiro”.

Carnaval Tradição 2016

Foliões tirem as fantasias do 
guarda roupa e levem alegria para as 
ruas. O motivo é que a edição 2016 
do Folia de Rua – a prévia carnavales-
ca da cidade de João Pessoa – terá iní-
cio na próxima sexta-feira, dia 29 com 
a participação de 41 blocos em diver-
sos bairros da capital. Antes, nesta 

segunda-feira, um coquetel às 9h no 
Hotel Nord Imperial, na Avenida Al-
mirante Tamandaré, em Tambaú, vai 
apresentar para a imprensa e convi-
dados a programação oficial do Folia 
de Rua que integra o projeto ‘Carna-
val 2016 - João Pessoa de Todos os 
Ritmos’, coordenado pela Fundação 
Cultural (Funjope). O Folia de Rua se 
estende até o sábado de Carnaval, dia 
6 de fevereiro.

Folia de Rua começa na 6ª feira

Programação

Paraibano com os 
portões fechados

As duas primeiras rodadas do 
Campeonato Paraibano, que começa 
dia 30, podem acontecer com por-
tões fechados. A determinação é do 
presidente da Comissão Estadual de 
Combate e Prevenção à Violência nos 
Estádios, Valberto Lira, que ainda 
não recebeu os laudos técnicos dos 
clubes. Ele frisou que mesmo rece-
bendo até a próxima segunda-feira, 
não existe condições de vistoriar os 
estádios Almeidão (João Pessoa), 
Amigão e Presidente Vargas (Campina 
Grande), José Cavalcanti (Patos), Ma-
rizão (Sousa) e Perpetão (Cajazeiras).    

A rodada de estreia terá cinco 
jogos: Auto Esporte x Atlético de Ca-
jazeiras; Esporte de Patos x Sousa; 
Paraíba de Cajazeiras x Botafogo-PB; 
Campinense x CSP e Santa Cruz de 
Santa Rita x Treze.

Agevisa-PB debate 
Código Sanitário

A Agência Estadual de Vi-
gilância Sanitária (Agevisa-PB) 
iniciou ontem as discussões para 
elaboração das suas propostas à 
reforma sanitária que será realiza-
da pelo Governo do Estado com a 
finalidade de ampliar e fortalecer a 
promoção e proteção da saúde dos 
paraibanos. A agência reguladora 
também está empenhada na elabo-
ração do Código Sanitário Estadual, 
segundo informou a diretora-geral, 
Glaciane Mendes.

O Sistema de Saúde da Pa-
raíba é regido atualmente pela Lei 
nº 4.427, de 14 de setembro de 
1982, a qual, pelo tempo de sua 
criação, necessita de atualizações 
a fim de adequar as suas determi-
nações à realidade contemporânea 
do Estado. 

Detran-PB lembra 
18 anos do CTB

O Departamento Estadual de 
Trânsito da Paraíba – Detran-PB rea-
lizou, ontem, uma solenidade para 
lembrar os 18 anos do Código de 
Trânsito Brasileiro. O evento ocorreu 
no auditório da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB)-Secção Paraíba, em 
João Pessoa. Ainda durante o evento, 
foi realizada uma assembleia geral 
para criação do Fórum Permanente de 
Segurança e Educação de Trânsito do 
Estado da Paraíba.

O evento contou com partici-
pação do superintendente do Detran, 
Aristeu Chaves, e dos diretores de 
Operação e Engenharia do órgão, Or-
lando Soares e Ruy Bezerra, respecti-
vamente. A palestra central foi reali-
zada pelo especialista em legislação 
de trânsito da Polícia Militar de Per-
nambuco, coronel Israel Moura Farias.

Polícia apreende 
onze armas de fogo

A Polícia Militar apreendeu, on-
tem, mais 11 armas de fogo em João 
Pessoa, Monteiro, Bayeux, Catolé do 
Rocha, Areial e Mamanguape, e deteve 
as 11 pessoas que se encontravam 
com as armas. Foram apreendidos: três 
espingardas calibre 12, sete revólveres 
calibre 38 e um revólver calibre 32. 
Na capital, no Ernesto Geisel, policiais 
prenderam em flagrante Caline Oliveira 
da Silva, 31, e Aline Martins Alves da 
Silva, 26. Com elas, foi apreendido um 
revólver 38. Em Bayeux, foram detidas 
Maria Isabel Rodrigues do Nascimento, 
43, com um revólver 38 e 5 munições. 
Em Monteiro, foram apreendidos dois 
revólveres 38, que estavam com Ma-
ciel José da Silva, 23, e Jaciel José da 
Silva Freire, 22. Outras armas foram 
apreendidas em Catolé do Rocha, 
Areial e Mamanguape.

l 29/1 (sexta-feira):
Pinguim
Jacaré
Folia Cidadã
Bloco da Cueca
Confete e Serpentina
Jaguaribe Folia
Anjo Azul
Maluco Beleza
Piratas dos Bancários

l 30/1 (sábado):
Os Imprensados
Agitada Gang
Bloco dos Atletas
Boi Vermelho
Flatorre
Virgens de Mangabeira
Peruas do Valentina
Amoringa dos Bancários

Banho de Cheiro
Dixmantelados do Cristo
Eternamente Flamengo
Bom D+
Tambiá Folia
Piabas

l 31/1 (domingo):
Viúvas da Torre
Virgens de Tambaú

l 1°/2 (segunda-feira):
Muriçoquinhas
Melhor Idade

l 2/2 (terça-feira):
Portadores da Folia
Galo do 13 de Maio
25 Bichos
Baratas dos Bancários

Acorde Miramar

l 3/2 (quarta-feira):
Muriçocas do Miramar

l 4/2 (quinta-feira):
As Viúvas do Bela Vista
Canto do Tetéu
Cordão do Frevo Rasgado

l 5/2 (sexta-feira):
Elefante da Torre
Cafuçu

l 6/2 (sábado):
Boi do Bessa
Urso Gay
Vaca Morta
Raparigas de Chico

O secretário executivo do 
Meio Ambiente, Fabiano Lu-
cena, participa amanhã de ato 
em apoio à preservação do Par-
que Estadual Marinho de Areia 
Vermelha. A Remada da Ilha 
tem concentração programada 
para as 8h, em Ponta de Cam-
pina, em frente ao Residencial 
Paraíso do Atlântico, com direi-
to a um café da manhã. Depois 
de um aquecimento, por volta 
das 9h30, os remadores seguem 
para Areia Vermelha em pran-
chas de stand-up e caiaques.

O organizador do evento, 
Leonardo Ferreira, estima que 
70 a 90 atletas e simpatizan-
tes do remo participem do ato, 
que tem como objetivo mos-
trar que é possível usufruir de 
um ambiente protegido com 
responsabilidade. “Estamos 
aguardando um ônibus com 
aproximadamente 25 remado-
res de Natal que vão participar 

da ação em defesa e contra a 
degradação ambiental do par-
que”, informou.

Em Areia Vermelha o gru-
po vai simbolizar um abraço à 
ilha e permanecer até o meio 
dia, quando a maré começa a 
subir e eles retornam à terra 
firme, em Camboinha, ao som 
da Banda Surf Music Conexão 
Beach. Essa é a segunda edi-
ção da Remada da Ilha. A pri-
meira aconteceu em fevereiro 
do ano passado e reuniu um 
grupo de 40 pessoas. 

Visando melhorar a efi-
ciência da conservação do 
Parque Estadual Marinho de 
Areia Vermelha, o Governo 
do Estado deu início no ano 
de 2014 aos estudos neces-
sários a elaboração do plano 
de manejo, que ordena e dis-
ciplina as atividades a serem 
desenvolvidas dentro da uni-
dade de conservação.

Remadores abraçam 
Areia Vermelha amanhã

APOiO à PreServAçãO Bayeux tem 
58% das casas 
visitadas contra 
o Aedes aegypti 

Dentro das ações de 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti no município 
de Bayeux, em 12 dias de 
trabalho já foram visitados 
58,22% dos imóveis, ou seja, 
do total de 39 mil e 500, as 
equipes já passaram por 23 
mil domicílios. 

As ações estão sendo 
promovidas pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
desde o último dia 5 de ja-
neiro, em parceria com o 
Exército Brasileiro, o Corpo 
de Bombeiros e as prefeitu-
ras. A meta estipulada pelo 
Ministério da Saúde é que 
todos os imóveis do Estado 
sejam visitados até o dia 31 
de janeiro, com o objetivo de 
detectar e exterminar cria-
douros e focos do mosqui-
to transmissor da dengue, 
chikungunya e zika vírus.

O quilo do filé bo-
vino sem cordão apre-
senta a maior variação 
de preço, 111,88%, en-
tre os 35 tipos de car-
ne pesquisados pelo 
Procon-JP entre os dias 
18, 19 e 20. Os preços 
do produto podem ser 
encontrados entre R$ 
32,99 e R$ 69,90, uma 
diferença de R$ 36, 91.

O secretário do 
Procon-JP, Helton Renê, 
chama a atenção para 
a pesquisa porque um 
mesmo produto tem 
mais que o dobro do 
preço de um super-
mercado para outro. 
“Nosso levantamento 
de preços constata que, 
nesses tempos de cri-

se, é importante fazer 
a pesquisa na hora da 
feira porque a econo-
mia pode ser tremen-
da”, alertou.

 A menor variação 
nesta pesquisa ficou 
com a carne de sol, 
12,41, com preços en-
tre R$ 26,68 e R$ 29,99, 
diferença de R$ 3,31. 
Já em relação à média 
comparativa dos pre-
ços nas pesquisas rea-
lizadas pelo Procon-JP, 
a anterior, de dezem-
bro de 2015, ficou em 
R$ 759,77, com a mé-
dia atual apresentan-
do uma leve alteração 
para mais, 0,74%, so-
mando R$ 765,39, uma 
diferença de R$ 5,62.

Pesquisa encontra 
diferença de R$ 36,91

CArne nOS SuPermerCADOS

José Alves
zavieira2@gmail.com
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Praia do Ben

FOTOS: Divulgação

Autora Cynara Menezes 
apresenta um manual 
básico sobre socialismo
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Atrações da cultura 
popular movimentam o 
Salão de Artesanato 

INTERAÇÃO

Evento reúne banda paraibana e pernambucana 
em festa de verão que homenageia Jorge Ben Jor

Carlos Pereira fala das  
previsões para o ano 
que está iniciando

Página 6

Acima, a banda Seu Pereira e Coletivo 401;
abaixo, Los Sebosos Postizos, um projeto 

da banda pernambucana Nação Zumbi 

Com apresentações das bandas 
‘Los Sebosos Postizos’, que é um 
projeto da banda Nação Zumbi 
tocado num formato original e 
com repertório de Jorge Ben Jor e 
performance do grupo ‘Seu Perei-
ra e Coletivo 401’ mostrando seu 
repertório veraneio o evento Praia 

do Ben da continuidade ao verão paraibano 
hoje, às 17h, no antigo clube BNB Cabo Branco. 
Uma novidade do evento serão as atividades 
veraneias programadas pela organização e 
uma feira gastronômica.

Os ingressos para os shows podem ser 
adquiridos nos pontos de vendas nas lojas Furta 
Cor no Mag Shopping, Shopping Sul e Tambiá 
Shopping. Os valores variam de R$ 30 reais a 
meia entrada e R$ 60 reais inteira.

Algumas das variedades gastronômicas 
que o público poderá conferir serão a ham-
burgueria Pão com Gergelim, as restaurantes 
Lambretas 79, o Seleto Grão Café e as paletas 
mexicanas do El Paleto. Já entre as atividades 
veraneias quem chegar cedo vai ter a oportu-
nidade de participar da prática de yoga com a 
professora Andréa do Sup Yoga PB. 

Além de conferir uma apresentação do 
Slack Paraíba, que disponibilizara fitas para 
o público durante toda a festa. Para fechar as 
opções de entretenimento, o evento terá ainda 
bancas de artesanato e quadrinhos com a 
presença dos artistas Pedro Henrique Marques 
e Igor Tadeu e a presença de Anairana Make Up 
fazendo makes coloridas. 

Fugindo um pouco do universo gastro-
nômico e de atividades, a primeira atração da 
tarde de sábado será a banda ‘Los Sebosos 
Postizos’ que teve início em uma festa no Recife, 
curiosamente intitulada de ‘Noite do Ben’, com 
Jorge du Peixe (vocal), Lúcio Maia (guitarras), 
Dengue (baixo) e Pupillo (bateria e percussão), 
todos ilustres integrantes da Nação Zumbi. 

Dez anos depois, as farras sonoras da-
quelas noites, hoje lendárias, passaram por 
uma alquimia e se transformaram neste CD de 
14 faixas com um título que denuncia de cara 
o seu conteúdo: Los Sebosos Postizos Inter-
pretam Jorge Bem Jor. 

Dando continuidade às apresentações ‘Seu 
Pereira e Coletivo 401’ sobe ao palco e apresen-
ta a sua metáfora sobre do coletivo 401, ônibus 
que corta de forma metafórica a capital paraiba-
na, além de circular pelo centro lotado de gente 
apressada e sonhadora.

No repertório, a banda irá trazer suas com-
posições autorais do seu primeiro disco intitula-
do com o próprio nome da banda e 
alguns covers e artistas consagra-
dos como Roberto Carlos.

De novidade para 2016, 
o vocalista da banda Jonathas 
Falcão, o famoso Seu Pereira, 
contou ao jornal A União em entrevis-
ta que a banda está preparando o seu 

Lucas Silva
Especial para A União

mais novo CD. “O nome do segundo CD será ‘Eu 
não sou boa influência para você’ e ele trata de 
relacionamentos amorosos e com as pessoas”, 
completou o vocalista da banda Jonathas.

Formada por 4 integrantes , Jonathas Fal-
cão (vocal e violão), Thiago Som-
bra (baixo), Victorama (bateria) e 
Chico Correa (guitarra), o show 
contará ainda com a participa-
ção de mais dois músicos, Felipe 
Gomes (trompetista) e Daniel 
Lima (trobone). 

A primeira aparição de Seu 
Pereira e Coletivo 401 se deu em 
11 de abril de 2009 na cidade de 
Campina Grande, no extinto Bar & 
Arte. No entanto os quatro amigos 
já tocavam e trocavam ideias há 
mais de 8 anos, compartilhando 
outros projetos.

A banda Seu Pereira e 
Coletivo 401 já se apresen-
tou nos principais festivais 
da Cidade de João Pessoa, a 
exemplo do Festival Mundo, 
Grito Rock e Estação Nordeste. 
A banda também fez o show 
de encerramento do Festival 
MPBeco 2010 em Natal. 
Nos últimos anos a banda 
circulou, fazendo shows em 
São Paulo, Goiânia, Brasília, 
Paris e Senegal.



UNIÃO  A

Vivências

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO,  23 de janeiro de 2016

 

Ricardo, Coelho Lisboa
e Abelardo

Ramalho
LeiteBons (ou maus?) augúrios

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Farolito

Em todo começo de um novo 
ano,  é interessante observar as 
previsões que são feitas pelos  adivi-
nhadores do futuro. São cartomantes, 
quiromantes, astromantes, pais e 
mães-de-santo que deitam falação, 
com a maior naturalidade e com incrí-
vel segurança  sobre o que vai acon-
tecer no mundo e no nosso quintal,  
baseados nas mais diversas formas 
de prever o futuro.

Tenho um vizinho que nunca 
acreditou em tais previsões, pois – 
segundo ele – se alguém fosse capaz 
de adivinhar o futuro, começava por 
saber quais os números da mega-
Sena e estaria rico, não precisando 
inventar essas coisas pra ganhar 
algum dinheiro.

Eu, de pé atrás, jogo no time dos 
que confessam “yo no creo em las 
brujas, pero que las hay, hay” e, assim 
prefiro ouvir os profetas  de ano novo 
com cuidado e até com um pouco de 
respeito, sobretudo quando eles falam 
com determinação sobre o que os as-
tros nos reservam para o futuro.

Claro que alguns, mais inteli-
gentes, fazem uso do cálculo das pro-
babilidades (que estudei no segundo 
ano de Engenharia) e largam suas 
profecias com extremo poder de per-
suasão – porque partem do princípio 
matemático de que algo que tenha 
mais de 50 por cento de chance de 
acontecer é muito mais provável do 
que o que tenha, por  exemplo, menos 
de 10 por cento.

Para ficar em dois temas de 
acendrado interesse público no país  
- política e futebol – não precisei ser 
adivinhão, no começo de 2010,  para 
prever que u’a mulher poderia ser 
eleita presidente do Brasil, em outu-

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Chicomuna é candidato à Aca-
demia de Letras. Sua candidatura 
decolou, vai a barlavento. Estou com 
pena de Chicomuna, parece que ele 
vai ganhar. Esta semana telefonou 
para mim, pedindo meu voto na 
APL. Respondi afirmativamente a 
seu pleito. primeiro porque Chico-
muna é comunista, como indica seu 
nome de guerra. Segundo porque 
o conheço de antigas madrugadas, 
em Campina Grande. Como deixar 
de votar em Chicomuna? Ele é um 
comunista de segunda geração, fi-
lho de um comuna da velha guarda 
do partido. Agora, quer ser imortal, 
quer ser acadêmico.

Ele é candidato na vaga de um 
imortal que morreu lá em minas 
Gerais. Não me lembro do nome, mas 
sei que era um médico e que morreu. 
Esse era oftalmologista; gastou sua 
vista lendo as letras que os 
acadêmicos soem ler. Chico 
leu e escreveu muito. Fez 
um belo livro sobre as ar-
tes na terra de pedro Amé-
rico, o pintor que pintou a 
cena do grito do Ipiranga: 
o príncipe cercado de xele-
léus e da guarda palaciana, 
montado num cavalo, com 
a espada desembainhada, 
gritando “Independência 
ou morte”. No melhor 
estilo de Vassoura, tam-
bém conhecida por maria Isabel 
Bandeira Brasileira. Isabel andou 
muito tempo com uma vassoura 
desembainhada, desde a campanha 
de Jânio a presidente.

Já escrevi sobre o tema. O qua-
dro de pedro Américo tem algu-
mas falhas como reportagem. por 
exemplo: Dom pedro não estava 
montado num cavalo, mas numa 
burra. Ele entendia de cavalos, pois 
era dono de um haras de cavalos 
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bro daquele  ano. Ora, se tivemos  três  
candidatos mais fortes  e duas eram 
mulheres, evidente que havia boa 
chance de vermos a faixa presidencial 
colocada em um  peito feminino.

Em termos de futebol, a Seleção 
Brasileira que era  tida como uma 
das melhores do mundo, continua 
descendo ladeira abaixo e hoje já fica 
atrás da Bélgica e do Chile, imagi-
nem! mas o que se vê, depois daquela  
humilhante derrota para o time da 
Alemanha, um 7x1 inesquecível, é que 
a nossa seleção não merece mais o 
respeito de ninguém!

Bem mais difícil é  tentar adivi-
nhar, por exemplo – ainda no futebol 
– quem será  o campeão brasileiro 
de 2016. mais fácil dizer ( e aí até eu 
tenho meus palpites) quem não será!  
para desgosto meu e de tantos outros, 
incluo o meu querido Botafogo como 
não candidato ao título, pelo que ele 
não  tem feito nos últimos anos que o 
empurrou em 2014 para a série B, tor-
neio que disputou com vários clubes 
inclusive do Nordeste e que, graças a 
Deus, conseguiu ganhar e nos pro-

Lusitanos. Os cavalos que deram 
origem à raça Campolina. Bons 
cavalos. Mas não o suficiente para 
fazer aquela viagem de meio milhar 
de quilômetros, subindo e descendo 
ladeiras pela Serra do mar. 

Ora, a comitiva de Dom pedro 
tinha ido a cavalo e a burro do Rio de 
Janeiro até Santos, numa viagem de 
inspeção de obras de afortalezamen-
to que o príncipe mandara fazer no 
porto. Viagem longa e puxada, mais 

própria para um burro 
de que para um cavalo. 
E mais para uma burra, 
pois elas são mais resis-
tentes e viageiras de que 
os ditos burros. O prínci-
pe sabia.

Outro erro de pe-
dro Américo foi a espada 
desembainhada. Diz a 
tradição que Dom pedro 
parou para fazer uso de 
uma moita, onde despejou 
seu mal-estar intestinal. 

A tradição diz que Sua Alteza comeu 
algo que não lhe fez bem. Aí chegou 
um portador do Rio de Janeiro, a todo 
pano, conduzindo duas cartas. Uma 
da princesa consorte, outra de Dom 
João VI, recomendando ao príncipe 
que proclamasse a independência, 
pois os ventos da política estavam 
tumultuados. Havia quem quisesse o 
impedimento do príncipe, como agora 
querem de Dona Dilma.

Você já ouviu falar onde estariam 

essas cartas de tanta importância para 
a História do Brasil? Em que museu? 
Diz a sagrada tradição que o príncipe 
se limpou com elas, após a délivrance. 
pedro Américo não retratou as cartas, 
nem a burra, só registrou Chalaça e 
outros cortesãos, e a infantaria monta-
da que seguia o príncipe. Sim, pois os 
Dragões da Independência não eram 
cavalarianos, mas infantes montados. 
por que, não sei.

Voltando a Chicomuna: ele tem 
muitas chances de se eleger. mas Chi-
comuna é uma pessoa de valor, merece 
algo melhor de que entrar na ApL. 
prometi-lhe o voto, de má vontade, 
pois entendo que Chicomuna deve ser 
posto em nicho mais alto. Espero que 
meu título de eleitor mais uma vez dê 
azar, e Chicomuna perca a eleição por 
sortilégio do meu voto. 

Aproveito a ensancha para dizer, 
a futuros candidatos, que não votarei 
em mais ninguém para a Academia, 
nem nas pessoas imortais de Caixa 
D’Água, mocidade, David, Daniel da 
merda – que deveriam ter sido imor-
talizados com uma cadeira acadêmica. 
Ainda está em tempo, pois há ante-
cedentes de imortais póstumos que 
foram eleitos depois de mortos, como 
a rainha Dona Inês de Castro e dois ou 
três cavaleiros da ApL, que recusaram 
sua indicação em vida mas não escapa-
ram da condenação em morte.

Esta coluna sai terça, quinta 
e sábado

Testemunhei recentemente o drama enfrentado pelos 
paraibanos com o desabastecimento de combustíveis e a 
tentativa de normatizar o suprimento do nosso Estado através 
do porto de Suape. Lembro que essa  supremacia  de pernam-
buco sobre a paraíba vem  do Brasil Colônia. mesmo existindo 
duas Cartas Régias que mandavam a Capitania da paraíba 
comercializar diretamente com a Coroa portuguesa, o nosso 
açúcar partia do Recife com destino à Corte. A paraíba era 
explorada duplamente: pelos portugueses e pelos comercian-
tes pernambucanos. Agora haveria uma inversão de percurso. 
O combustível deixaria de ser entregue em Cabedelo e sairia 
de Suape em caminhões tanques que invadiriam as estradas 
para nos atender. Se ontem os donatários não reclamaram, 
hoje, ouviu-se o grito altaneiro do nosso Capitão mor. A reação 
do governador Ricardo Coutinho encontrou eco no planalto e 
a paraíba voltou a ter navios no seu porto.

Do Império à República sempre os Estados maiores ten-
taram  usurpar os direitos do seu vizinho de menor porte.  Foi 
preciso afiar sempre as garras para evitar ser engolido. Outro 
exemplo: no passado, as estradas de ferro eram o marco do 
progresso. Um decreto fixava na Paraíba a chefia dos serviços 
ferroviários em execução neste território. Revogou-se o decre-
to e pernambuco passou a  centralizar a autoridade ferroviá-
ria.Houve protesto. No Congresso Nacional o deputado Coelho 
Lisboa foi à luta. Da tribuna, firmou posição:

 “Sr. presidente, em vista das declarações cathegóricas 
que acaba de fazer um dos illustres membros da comissão 
de orçamento com relação às emendas  apresentadas devo 
sentir-me desanimado”.

O pernambucano Artur Rios se disse condescendente. 
Veio a réplica de Coelho Lisboa:

“- V. Excia foi condescendente, é verdade, concordando 
com uma terça parte  das minhas emendas, mas não foi con-
descendente com a parahyba quando como principal golpe 
contra ella desfechado propôs a revogação do decreto 1705, 
de 30 de abril de 1894” (Que retirava a chefia dos trabalhos 
da estrada de ferro, da paraíba para pernambuco).

E continuou o deputado areiense:
“Sr.presidente, os pequenos estados luctam desde a 

colônia. E não sei até quando continuarão a luctar, contra 
a prepotência dos grandes estados visinhos. V. Excia. como 
representante do poderoso estado de pernambuco, V. Excia 
mesmo reconhecerá e no mesmo momento em que me dá a 
palavra deve guardar consigo a convicção de que o humilde 
batalhador da parahyba não vem mais do que levantar um 
protesto, um protesto talvez inútil contra o predomínio de que 
tem sido victimas e por muitos anos hão de ser ainda todos os 
pequenos estados que tenham ao seu lado estados com força 
e representação sufficientes para suffocar todas as aspirações 
de independência e autonomia que aspiram”.

Disse tudo, e  disse muito bem! Esse Coelho Lisboa foi 
também Senador no inicio do século passado. muito pres-
tigiado, sua chegada à paraíba era festejada, até porque, 
vinha de quatro em quatro anos.

A partida, de volta às suas atividades no Congresso 
Nacional, era destaque na primeira pagina do Órgam do 
partido Republicano do Estado da paraiba – A União: “S. 
Exc. dr. Coelho Lisboa tomou ante-hontem, o trem do pilar, 
de onde seguirá para a cidade do Recife com destino á Capi-
tal Federal. Á estação acompanharam-n´o diversos amigos, 
entre os quaes s.exc. o dr. Gama e mello, presidente do Esta-
do, dr. José pereira maia,chefe de policia,major Bento paes, 
comandante do batalhão de segurança,chefes e empregados 
de reparti&cced il;ões estaduaes e federaes, representantes 
de todas as classes sociaes e amigos pessoaes do simpáthi-
co e illustre deputado que na parahyba é uma das indivi-
dualidades mais bemquistas e prestigiadas”.

A propósito, ontem, a Academia paraibana de Letras 
preencheu a cadeira 12, que tem Coelho Lisboa como patrono. 
Jornalista e advogado como seu patrono, Abelardo Jurema 
Filho passou a ocupar a cadeira que pertenceu ao imortal 
Wellington Aguiar, de saudosa memória. Abelardo, do lado 
paterno, é neto de Geminiano Jurema Filho, nome in pectoris 
do deputado José pereira para ocupar a vaga de João pessoa, 
em caso de um hipotética intervenção na paraíba por conta 
da  “guerra de princesa”. Do lado materno, Abelardo é neto de 
Osvaldo pessoa e, assim, se diz um conciliador, por correr nas 
suas veias sangue perrepista e liberal a um só tempo.

O patrono da cadeira 12 era aguerrido e veemente nos 
debates, mas também um espírito apaziguador. Conta A União 
que, no  parlamento, tentou evitar um desforço pessoal com um 
certo deputado Seabra.   “O Dr. Seabra recusou a luva atirada 
pelo seu collega Dr. Coelho Lisboa, dizendo, entretanto, estar 
prompto para brigar em plena rua.”  (Textos do noticiário de 
A União,  novembro de 1894. Mantive a grafia da época)

Chicomuna
é uma
pessoa de 
valor, merece 
algo melhor 
de que entrar 
na APL

porcionou o espetáculo inigualável de 
ver a bela atriz maitê proença nua na 
televisão, cumprindo uma promessa 
feita diante das câmeras!   

para este ano, imagina-se que o 
Botafogo daqui, o meu Botafogo que 
é também o Botafogo do governador 
Ricardo Coutinho, quem sabe,  poderá 
ser novamente  campeão paraibano e 
que o homônimo do Rio fará um enor-
me esforço para não voltar Série B do 
futebol brasileiro.

Pois bem
Sem cartas, tarôs, búzios e ou-

tros jogos que fascinam e enganam, 
de repente, construí esta crônica 
da cidade em que, se   não consegui 
prever nada de concreto, pelo menos   
garantias 40 linhas que me são  enco-
mendadas para os sábados.

E como ainda estamos nos pri-
meiros dias  de 2016 desejo a todos 
um Feliz Ano  Novo, embora já comece 
a envelhecer! E notem bem - ele tem 
prazo de validade: vai acabar exata-
mente no dia 31 de dezembro, sem 
mais nem menos!
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Roteiro

Resenha

De ressaca e espaço sideral

Mídias em destaque

Em cartaz

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

SERVIÇO

     Humor 
Cristovam TadeuBARTOLÔ

“Esqueça as ameaças nucleares, as execuções arbi-
trárias e a fome que assola o País. A melhor Coreia, que 
obviamente é a do Norte, diz ter inventado uma bebida 
que não dá ressaca!”

Assim começa a notícia da agência Gizmodo veicula-
da na internet pelo MSN, referindo-se ao licro Koryo, be-
bida alcoólica feita de ginseng e um arroz glutinoso, que 
é “suave e não causa ressaca”. Até ressalta que a nova be-
bida norte-coreana, por essas suas propriedades, ganhou 
uma “medalha de qualidade do governo”, certamente com 
a garantia do chefe supremo Kim Jong-Un.

A notícia, que tem como fonte de informação o jornal 
estatal The Pyongyang Times, acrescenta que cientistas 
norte-coreanos já haviam revelado descobertas mágicas 
com o gin-seng, como a injeção Kumdang-2 capaz de 
curar a Aids e a pneumonia, “entre outras doenças”.

Se já no seu início o texto ironicamente exalta a qua-
lificação da Coreia do Norte como sendo “a melhor” – por 
comparação com a Coreia do Sul, evidentemente -, apesar 
de “ameaças nucleares, as execuções arbitrárias e a fome 
que assola o País”, a finalização é feita com chave de ouro 
quando assim a redação é expressa:

”Antes de você desacreditar completamente da bebi-
da Koryo, é importante notar que ginseng tem a reputa-
ção de conter propriedades para curar a ressaca. Em um 
estudo de 2014, uma bebida de ginseng vermelha ajudou 
a aliviar os sintomas da ressaca quando comparada com 
a água pura, graças aos seus efeitos no metabolismo do 
álcool”. Comparar ginseng com a água pura para curar 
ressaca!? É covardia! Se fosse com um café bem forte e 
amargo...

Nono planeta – Outra notícia que me chamou a 
atenção, esta semana, leva a assinatura da Agence Fran-
ce-Presse (AFP), destacando que alguns cientistas ame-
ricanos podem ter descoberto o nono planeta do nosso 
Sistema Solar. Quer dizer, a notícia é meio notícia, porque 
o fato ainda não ocorreu. Está num pé e outro pra eclodir 
como verdade insofismável.

O que considero um tanto pitoresco, senão bizarro, 
não só pela incerteza do acontecimento merecer a aten-
ção e divulgação por uma agência de notícias tão concei-
tuada, mas porque, com tantas conquistas já alcançadas 
no espaço sideral, só agora, 58 anos passados desde o 
lançamento, em 1957, do satélite soviético Sputinik 1, 
anuncia-se a possibilidade de descoberta de um novo 
planeta no Sistema Solar.

Vale ressaltar que, após o lançamento do Sputinik 2, 
pela União Soviética, no final de 1957, com a cadela Laika 
a bordo, no ano seguinte os Estados Unidos criaram a 
Nasa e, nas duas décadas seguintes, mais de 1.600 naves 
espaciais de todo tipo foram lançadas ao espaço, a maio-
ria destinadas a orbitar nosso planeta. 

Já em 1997 existiam uns 8.000 objetos girando 
ao redor da Terra, em sua maioria restos de foguetes e 
equipes de suas fases de lançamento, e outros materiais 
semelhantes, além de cerca de 2.300 satélites e sondas 
espaciais em funcionamento. 

(Página Site www.nasa.org)

Basta uma passada rápida com o 
dedo na tela do smartphone para se 
deparar com um discurso de ódio. Hoje, 
as redes sociais mais confundem que 
informam o leitor que acredita no que lê 
somente porque está publicado. Bol-
sa-prostituta, ajuda de custo para todos 
os presos em regime fechado, emenda 
à Bíblia proposta pelo deputado Jean 
Wyllys - meu Deus! -, filho de Lula dono 
da Friboi. Tudo mentira. 

Por que divulgam mentiras? Não 
se sabe. Fato é que alguém planta essas 
mentiras e muita gente costuma compar-
tilhar sem checar antes se a notícia é ver-
dadeira ou falsa. “Dilma vai assaltar todas 
as poupanças acima de R$ 7 mil? Vamos 
repassar nos grupos do WhatsApp”. 

Assim como as mentiras sobre 
notícias falsas, para dividir a sociedade 
e propagar o ódio, esse mesmo tipo 
de ação busca também desconstruir a 
história, enganando o usuário menos 
atento. Marxismo, Revolução Cubana e 
todos os governos de esquerda são os 
principais alvos.

Em Zen Socialismo (Geração 
Editorial, 2015, 242 páginas), a autora 
Cynara Menezes apresenta um manual 
introdutório para se entender o básico 
sobre socialismo. Algumas explicações 
contra os discursos de ódio, e contra os 
absurdos proferidos nas redes sociais, 
como se em um regime socialista mo-

 

Banda Voz de Cá faz show 
hoje no Empório Café

Com uma proposta de enaltecer a nova MPB é que nasce uma 
única voz, a Voz de Cá, a nova promessa da MPB paraibana. A banda é 
formada por artistas da nova geração que unem o popular ao erudito 
nas interpretações e construções sonoras, que, individualmente, já 
fazem das suas vozes, a voz, e que resolveram unir todas as vozes 
em uma só voz. Gabriella Villar, Dani Urquiza, Breno Frazão, Lizete 
Alves, Isabelle Azevedo, Karlito Campos e Rodrigo Amaral sobem ao 
palco do Café Empório, hoje, às 19h, e recebe ainda como convidados e 
padrinhos musicais, Val Donato e Wister. Os ingressos estarão sendo 
vendidos na bilheteria do local ao preço único de R$ 10 (dez reais). 

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Música

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

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

Livro de Cynara Menezes apresenta 
um manual básico sobre o socialismo
Felipe Gesteira
Especial para A União

derno, as pessoas não tivessem 
direito a ter um iPhone porque o 
Estado iria tomá-lo. 

O livro começa com textos bem 
explicativos, seguindo a linha dos 
manuais “para leigos”, que derivam 
do modelo americano de textos “for 
dummies”. Na obra, Cynara Mene-
zes reúne uma série de publicações 
do seu blog, Socialista Morena, 
e apresenta um pensamento de 
esquerda progressista, oxigenado, 
mais condizente com as sociedades 
modernas e com o esgotamento do 
capitalismo no mundo. 

Dividido em várias seções, 
Menezes traz textos sobre so-
cialismo, comunismo, Brasil, 
personalidades importantes que 
defendem a esquerda como um 
modo de vida, e aborda ainda 
temas como sexualidade, jornalis-
mo e maconha. 

Apesar de começar muito 
bem, o livro perde um pouco do 
fôlego do meio para o fim a partir 
das defesas insistentes da autora para 
o seu ponto de vista. Ela reconhece as 
falhas nos regimes que deram errado, 
e isso mostra lucidez, mas ao mesmo 
tempo ataca a direita tentando desqua-
lificá-la, às vezes sem argumentos, como 
quando chama de “burra”. Também me 
considero ‘à esquerda’ e mesmo assim 
sei que agredir o outro só por agredir 
não é nada mais do que eles costumam 

fazer, no mínimo enfadonho.
Começa muito bem e vai termi-

nando, assim, nem tanto. O capítulo de 
entrevistas tem ótimos textos, mas foge 
do clima que o precedia. Parece que foi 
colocado para encher linguiça. No fim 
das contas, é um livro imprescindível 
para estudantes e profissionais que 
trabalham com redes sociais, importante 
para estudantes de jornalismo e bacana 
para o público em geral.

Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
(alaconeto@gmail.com)

PAI EM DOSE DUPLA (EUA 2015). Gênero: Comê-
dia. Duração: 96 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Sean Anders. Com Will Ferrell, Mark 
Wahlberg e Linda Cardellini. O longa conta a 
história de Brad (Will Ferrell) um executivo 
em uma rádio e se esforça para ser o melhor 
padrasto possível para os dois filhos de sua 
namorada, Sarah (Linda Cardellini). Mas eis 
que Dusty (Mark Wahlberg), o desbocado pai 
das crianças, reaparece e começa a disputar 
com ele a atenção e o amor dos pimpolhos. 
CinEspaço1: 17h (LEG). Manaría7: 19h (LEG). 
Mangabeira1: 20h25 (DUB). Tambía1: 20h15 
(DUB) 

REZA A LENDA (BRA 2016) Gênero: Ação. 
Duração: 86 min. Classificação: 14 anos. 
Direção:  Homero Olivetto. Com Cauã Reymond, 
Sophie Charlotte, Luisa Arraes. Na ação, Ara 
é um homem de poucas palavras, mas muita 
determinação. Ele vive em uma terra devas-
tada e sem lei que espera ansiosamente 
por uma espécie de messias que devolva a 
justiça e a liberdade, usurpadas pelo cruel 
Tenório (Humberto Martins). Auxiliado por 
sua gangue demotoqueiros armados, o rapaz 
irá lutar contra o universo ao seu redor e 
seus próprios dramas - como os ciúmes de 
sua mulher, Severina. CinEspaço 2: 14h, 16h, 
20h e 22h.

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 
5/3D: 13h45 e 18h40 (DUB). Manaíra 9/3D: 
14h45 e 17h (DUB). Mangabeira 1/3D: 13h45, 
15h55 e 18h25 (DUB). Mangabeira  4/3D: 
14h30 e 16h45 (DUB). Tambiá 3/3D: 13h50, 
15h30 e 17h20. 

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 
consegue o inimaginável: falir a empresa, a 
maior do Brasil - o que gera um colapso na 
economia nacional. Manaíra3: 14h,  16h30, 
19h05 e 21h45. CinEspaço1: 19h. Tambiá4: 
16h45,  18h45 e 20h45  

VAI QUE DÁ CERTO 2 (BRA 2015) Gênero: 

Comédia. Duração: 98 min. Classificação: 14 
anos. Direção:  Mauricio Farias. Elenco: Danton 
Mello, Fábio Porchat e Lúcio Mauro Filho. Como 
os primeiros planos de enriquecer não deram 
certo, Rodrigo, Tonico e Amaral ainda precisam 
de dinheiro. Eles encontram um vídeo com 
cenas comprometedoras de Elói, e tentam 
chantageá-lo, mas os planos não funcionam 
como planejado. Até porque uma prima nada 
confiável e uma dupla de policiais corruptos 
também está interessada em faturar com 
essa história. Manaíra 2: 14h30 e  16h55. 
Tambiá 3: 14h10.

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 
e  18h15. Manaíra8:  13h05 e 15h20 (DUB).

STAR WARS - O DESPERTADOR DA FORÇA (EUA 2015) 
Gênero: Aventura, Ação, Ficção científica, Guerra. 
Duração: 136 min Classificação: 12 anos. Direção: 
J.J. Abrams. Com Daisy Ridley, John Boyega, Oscar 
Isaac. Sétimo filme da saga Guerra nas Estrelas, 

passado anos depois de O Retorno do Jedi.  Mana-
íra6/3D: 20h30 (DUB) Manaíra7/3D:  21h15 (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.  Manaíra  8: 20h15 (LEG).

CAROL (EUA/REINO UNIDO 2015). Gênero: Drama. 
Duração: 118 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Todd Haynes. Distribuição: Mares Filmes. Com Cate 
Blanchett, Rooney Mara e Kyle Chandler. Nova York, 
início da década de 1950, Therese Belivet, está 
trabalhando em uma loja de departamento de 
Manhattan e sonhando com uma vida mais gra-
tificante quando conhece Carol Aird, uma mulher 
sedutora presa em um casamento fracassado. Já 
no primeiro encontro ambas sentem uma atração 
imediata e ardente, seguida de um sentimento 
mais profundo. Quando o envolvimento de Carol 
com Therese vem à tona, o marido de Carol a 
afronta, desafiando sua competência como uma 
mãe. Carol e Therese se refugiam na estrada, 
deixando para trás suas respectivas vidas, logo 
se vêem encurraladas entre as convenções e a 
atração mútua. CineEspaço 1: 14h30 e 21h20. 
Manaíra 8: 17h40 (LEG). 
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A série exibida nas madrugadas pela 
Rede Globo e com a primeira tempo-
rada inteira já disponível no canal de 
TV por assinatura Netflix apresenta 
o surgimento do herói mais rápido do 
universo (Mercúrio, da Marvel, dis-
corda). Na trama, o jovem Barry Allen 
aprende com a ajuda de um grupo de 
cientistas a desenvolver as recém-
descobertas habilidades para pros-
seguir sua escalada evolutiva. Das 
melhores séries de super heróis dos 
últimos tempos, se integra com a ter-
ceira temporada da não tão boa Arrow 
no universo DC Comics.          

Felipe Gesteira

The Flash

Estado de Poesia

FotoS: Divulgação

Produtoras de dez filmes brasileiros 
independentes lançados comercialmente 
em 2013 receberão R$ 5 milhões recursos 
de uma linha de crédito do programa 
Brasil de To-
das as Telas, 
da Agência 
Nacional do 
Cinema (Ancine). Os filmes 
premiados foram selecio-
nados por sua participação 
e desempenho em festivais nacionais e 

internacionais ao longo dos últimos anos.
O valor da premiação, anunciada 

pela agência, será dividido igualmente 
entre as dez produtoras contem-

pladas, com R$ 500 mil para 
cada. O critério de seleção tam-
bém considerou a pontuação 

obtida pelos filmes, de acordo 
com a faixa de classificação 
atribuída a cada festival.

As empresas premiadas 
foram Cinemascópio Pro-

duções Cinematográficas e Ar-
tísticas, responsável pelo filme O som 

ao redor; Buriti Filmes (Uma história de 

amor e fúria); REC Produtoras Associa-
dos (Tatuagem); Santa Luzia Filmes e 
Produções Artísticas (A coleção invisí-
vel); Taiga Filmes e Vídeo (A memória 
que me contam); Paleotevê Produção 
Cultural (Olhe pra mim de novo); RT 
Comércio e Serviços de Criação e Pro-
dução de Obras com Direitos Autorais 
(O abismo prateado); Pássaro Films do 
Brasil (Meu pé de laranja lima); Gullane 
Entretenimento (Tabu); e O2 Cinema, 
responsável por A busca.

Os recursos da linha de crédito da 
premiação são do Fundo Setorial do 
Audiovisual.

Ancine premia filmes brasileiros por desempenho em festivais

Um dos longas mais esperados do 
ano vai chegar aos cinemas brasileiros 
no dia 24 de março. Uma eternidade 
para os fãs que vibram em ansieda-
de para a chegada do grande dia. Há 
uma grande massa que não concorda 
com a permanência do Superman no 
planeta e Bruce Wayne, está do lado 
dos inimigos de Clark Kent, usando 
sua força de Batman para derrotá-lo, 
porém, no meio dessa guerra uma 
nova ameaça toma forma. 

Janielle Ventura

Batman vs Superman

Música

Filme

Paulo Virgílio
Repórter da Agência Brasil

A  dupla de violeiras re-
pentistas Soledade e 
Minervina, de Alagoa 
Grande, é a atração 
de hoje na progra-
mação cultural da 
23ª edição do Salão 
de Artesanato da 

Paraíba, iniciado no último dia 15 e 
que se realizará até o dia 31 próxi-
mo, no Espaço Cultural José Lins do 
Rego, em João Pessoa, no horário 
das 14h às 21h. As duas tocam suas 
violas e soltam o verbo em seus re-
pentes, mostrando o valor cultural 
que a Paraíba tem.

Conforme com Lu Maia, gestora 
do Programa do Artesanato Parai-
bano (PAP), essa não é a primeira 
participação da dupla no Salão de 
Artesanato, “elas já se apresenta-
ram outras vezes no salão e sempre 
os turistas, artesãos, bem como o 
público em geral gostam muito, 
porque elas representam para a 
nossa cultura, assim como repre-
senta Jackson do Pandeiro, também 
de Alagoa Grande”. No domingo 
a atração será o show intitulado 
Samba Teimoso da cantora e com-
positora pernambucana Polyana 
Resende, que é radicada na Paraíba 
há mais de dez anos.

Ela vem fazendo de sua traje-
tória profissional uma verdadeira 
ode à arte, sempre trazendo, a cada 
apresentação, interpretações úni-
cas e viscerais, despertando em seu 
público a valorização da cultura 
por meio de seu cantar. Polyana, 
artista eclética, encontra no 
samba a “sua morada”, e pro-
mete trazer para este show, 
as canções autorais do seu 
álbum ‘Samba Teimoso’, que 

conta com direção musical de Poty-
zinho Lucena, composições suas e 
de grandes parceiros, como Chico 
Limeira, Kojak do Banjo, Gaspar-
zinho, Ricardo de Carminha, Seu 
Pereira, assim como clássicos do 
samba. Já cantou ao lado de grupos 
como Pura Raiz, Orquestra PB Pop 
e Chouriço.

Na programação da próxima 
segunda-feira a animação fica por 
conta de Os Gonzagas, grupo que 
une o que há de mais expressivo 
do forró pé-de-serra, com o melhor 
da música popular valorizando a 
cultura regional e outros ritmos 
que ultrapassam a cultura nor-
destina. Os irmãos Yuri Gonzaga e 
Gonzaguinha comandam a sanfona 
e guitarra, respectivamente. Nos 
shows, o repertório é composto por 
músicas de diferentes estilos, ver-
sões de temas de vídeogame em rit-
mo de forró, mistura de ritmos de 
reggae com xote e transformações 
de algumas músicas de forró em 
rock. Felipe Alcântara (voz e triân-
gulo), Yuri Gonzaga (voz e sanfo-
na), Daniel Costa (voz e zabumba), 
Gonzaguinha (guitarra), Caio Bruno 
(bateria), Hugo Leonardo (baixo) e 
Carlos Henrique (sanfona).

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

Dupla de repentistas Solidade e Minervina é 
a atração de hoje no Salão de Artesanato

Cultura popular

n Dia: 24 (domingo) 19h
Janeiro Arretado / Polyana Rezende

n Dia: 25 (segunda-feira) 19h
Os Gonzagas

n Dia: 26 (terça-feira)
João Ramos (um artesão multiartista) - 19h
Edson do Sax - 20h

n Dia: 27 (quarta-feira) 19h
Baixinho do Pandeiro

n Dia: 28 (quinta-feira) 19h
Vandix

n Dia: 29 (sexta-feira) 19h
Triângulo de Ouro

n Dia: 30 (sábado) 
Boca de Cena (teatro de bonecos) - 17h
Filhos de Jackson - 19h

n Dia: 31 (domingo)
Boca de Cena (teatro de bonecos) - 17h
Os Fulano - 19h

Encerramento do 23o Salão de Artesanato 
da Paraíba com entrega do Troféu PAP aos 
artesãos escolhidos pelo publico.

Programação

Dupla de Alagoa 
Grande é bastante 

conhecida no 
cenário nacional  

O mais novo disco de Chico César, 
lançado no ano passado, reúne como 
o próprio nome sugere, composições 
concebidas numa atmosfera poética 
e romântica, onde o artista expõe 
o seu estado de espírito em belas 
poesias, musicadas com maestria e 
acompanhadas por músicos de primei-
ra linha. O álbum tem uma sonoridade 
suave, fluente e universal, priorizando 
ritmos brasileiros, a exemplo do sam-
ba, forró e frevo. Vale a pena conferir!

Alexandre Macedo

A banda paraibana Os 
Gonzagas vai animar a 

festa na segunda-feira 
(25) com muito

arrastapé
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Número de turistas que 
visitaram a Paraíba cresceu 
4,52% no ano passado

Denúncias aumentam 70% no País, revela Disque 100

Discriminação religiosa
O número de denúncias 

relacionadas à discrimina-
ção religiosa aumentou 70% 
no ano passado no Brasil na 
comparação com o ano ante-
rior, chegando a 252, o mais 
elevado patamar registrado 
desde a criação do Disque 
Direitos Humanos, o Disque 
100, há quatro anos. Os da-
dos foram divulgados na últi-
ma quinta-feira, Dia Nacional 
de Combate à Intolerância 
Religiosa, pela Secretaria de 
Direitos Humanos do Minis-
tério das Mulheres, da Igual-
dade Racial e dos Direitos 
Humanos. Em 2014, foram 
149 denúncias. 

Diante do agravamento 
da intolerância religiosa, lí-
deres de diversas matrizes 
religiosas que estiveram em 
Brasília para participar de 
uma mesa de debates sobre 
o tema se uniram para criar 
uma rede nacional de pro-
teção para as vítimas desse 
tipo de crime. “Hoje foi a pri-
meira discussão de um esco-
po e dos princípios do que 
será essa rede”, disse o secre-
tário nacional de Proteção e 
Defesa de Direitos Humanos 
em exercício, Fernando Ma-
tos, que recebeu os líderes.  

Ao comentar o aumento 
no número de tais denúncias, 
Matos disse que o acirramen-
to dos ânimos e as manifesta-
ções de intolerância observa-
dos na esfera digital podem 
ter contribuído para maior 

ocorrência de crimes reais.
“É uma situação muito 

complexa. Temos participado 
de um mundo cada vez mais 
virtual e digital, o que tem 
permitido que haja episódios 
de intolerância descamban-
do para o mundo real.” Matos 
destacou também o crescen-
te reconhecimento da ca-
pacidade do Disque 100 de 
encaminhar essas denúncias 
às autoridades responsáveis 
por sua apuração.

Ao longo do ano passado, 
alguns casos se destacaram 
no noticiário. Em junho, uma 
menina de 11 anos foi apedre-
jada quando saia de um culto 
religioso em um subúrbio do 
Rio de Janeiro. Já no Distrito 
Federal, houve uma série de 
ataques contra terreiros de 
candomblé entre setembro 
e novembro, e um incêndio, 
que suspeita-se ter sido cri-
minoso, destruiu um terreiro 
na cidade do Paranoá.

Felipe Pontes
Da Agência Brasil

O maior número de de-
núncias foi feito em São Paulo 
(37), seguindo-se o Rio de Ja-
neiro (36), Minas Gerais (29) 
e a Bahia (23). Embora haja a 
impressão geral de que grande 
parte das vítimas pertence a 
religiões de matrizes africanas, 
a Secretaria de Direitos Hu-
manos não apresentou dados 
destrinchados por religião.

“Tivemos quatro assas-
sinatos bárbaros em um pe-
ríodo de dois meses”, relatou 
a mabeto (mãe de santo) Na-
gentu, representante do can-

domblé angola, que viajou de 
Belém a Brasília para apre-
sentar o posicionamento de 
sua comunidade.

Ela criticou, inclusive, 
o próprio conceito de “tole-
rância religiosa”. “Tolerância 
é uma palavra muito grave. 
Ninguém quer ser tolerado, 
quer ser respeitado como 
ser humano, como cidadão, 
como pessoas de bem, como 
pessoas que têm a sua opção 
de escolha, de sua tradição e 
de crença. Vivemos num país 
laico”, afirmou Nagentu.

SP tem mais denúncias

Diante do 
agravamento 
da intolerância, 
líderes de 
diversas 
matrizes 
vão criar uma 
rede nacional de 
proteção

As maiores livrarias do 
Brasil (Saraiva, Cultura, Tra-
vessa e da Vila) decidiram não 
vender em suas lojas físicas e 
virtuais a edição impressa de 
Minha Luta, de Adolf Hitler, 
lançada pela editora Centau-
ro e disponível no mercado 
desde o dia 4 de janeiro. Uma 
das obras mais polêmicas já 
publicadas, entrou em domí-
nio público este ano e vem ge-
rando debates sobre a neces-
sidade de sua reedição para 
um público mais amplo. 

A Saraiva e a Livraria Cul-
tura preferiram não explicar 
os motivos, dizendo apenas se 

tratar de uma ação comercial. 
Já o diretor de comunicação e 
marketing da Livraria da Tra-
vessa, Benjamin Magalhães, 
explicou que não cadastrou a 
edição da Centauro em suas 
unidades para a venda porque 
esta não traz comentários ou 
notas explicativas contextuali-
zando o conteúdo do livro. 

“Vamos vender em 
nossas unidades apenas as 
edições comentadas e con-
textualizadas. Assim, pre-
tendemos comercializar a 
edição a ser lançada pela Ge-
ração Editorial, que vai tra-
zer essas informações junto 
com o conteúdo de Minha 
Luta”, afirmou. “Considera-
mos de extrema necessida-

de explicar o conteúdo de 
uma obra tão polêmica.”  A 
Geração promete lançar em 
março sua edição (que vai 
ter cerca de mil páginas e 
com tradução de William 
Lagos) a partir de uma edi-
ção norte-americana editada 
em 1939. O volume terá 354 
notas explicativas, além de 
dois textos introdutórios de 
especialistas e uma nota do 
publisher da editora, Luiz 
Fernando Emediato, em que 
apresenta sua justificativa 
para lançar a obra.

Já Flávio Seibel, diretor 
comercial da Livraria da Vila, 
prefere esperar pelo volu-
me comentado da Geração. 
“Se nosso departamento co-

mercial decidir vender essa 
edição, vamos cadastrá-la 
em nosso sistema para uma 
eventual procura tanto em 
nossas lojas físicas como na 
venda por internet.” 

Para Seibel, o conteúdo 
do livro traz o pensamento de 
seu autor. “Não estamos aqui 
para julgar e nem para conde-
nar nada. Não podemos dei-
xar de vender livro nenhum. 
Já comercializei livros que 
negam o Holocausto”, afirma. 

Documento histórico
Por outro lado, a Livraria 

Martins Fontes comercializa 
a edição lançada pela Cen-
tauro em sua loja da Avenida 
Paulista, além de atender pe-

didos pela internet. “Não po-
demos julgar se vamos ou não 
vender um livro por causa do 
seu conteúdo. O livro, apesar 
do racismo e de inverdades, 
é um documento histórico e, 
como tal, é importante”, disse 
o diretor executivo Alexandre 
Martins Fontes.

Ednilson Xavier, diretor 
da Livraria Cortez, que tem 
uma unidade em São Paulo, 
revelou que não comerciali-
za o volume da Centauro por 
problemas de distribuição da 
própria editora. “Por se tratar 
de uma empresa pequena, a 
Centauro tem dificuldades 
em distribuir seus livros para 
livrarias menores. Se não fos-
se isso, teríamos certamente 

o livro em nossa loja.” 
Proprietário da Centau-

ro, Adalmir Caparros Fagá 
revelou que, mesmo não 
conseguindo vender sua edi-
ção de Minha Luta, traduzida 
por Klaus von Puschen, em 
2001, nas grandes redes, já 
comercializou mais da meta-
de da primeira tiragem de 6 
mil exemplares em livrarias 
virtuais, como a Livro Bom e 
Barato (LBB) e a Estante Vir-
tual, que vende livros novos 
e usados dos sebos. “Cerca 
de dois mil livros foram com-
prados pelo LBB e, em média, 
estamos vendendo 30 livros 
por dia. Por causa disso, já 
planejamos uma segunda 
reimpressão.”

Grandes livrarias se recusam a comercializar o livro
MINHA LUTA, DE ADOLF HITLER

Amilton Pinheiro
Da Agência Estado

Na hora de comprar materiais 
escolares, os pais devem ficar aten-
tos ao selo de conformidade do 
Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro). 
O alerta foi feito nessa sexta-feira 
pelo  diretor de Avaliação da Con-
formidade do órgão, Alfredo Lobo.

“Isso [o selo] evidencia que 
antes desse produto ser colocado 
no mercado, ele passou por en-
saios de laboratório e demonstrou 
atender aos requisitos de seguran-
ça estabelecidos no regulamento 
publicado pelo Inmetro”, disse.

O Inmetro monitora relatos 
de acidentes de consumo e recalls 
com entidades semelhantes em 
países como Canadá, Itália, Aus-
trália e Estados Unidos, e identi-
ficou problemas em materiais es-
colares que também são vendidos 
no Brasil.

“São produtos que tinham 
substâncias tóxicas e eventual-
mente metais pesados. Produtos 
que têm partes cortantes ou pon-
tiagudas que podem gerar into-
xicação da criança ou acidente, 
como cortes”, citou.

O instituto está realizando 
uma operação nacional de fiscali-
zação para verificar se os produ-
tos vendidos têm o selo de confor-
midade. As regras para receber a 
certificação foram publicadas pelo 
Inmetro em 2010 e estabeleceram 
requisitos mínimos de segurança 
para 25 itens da lista de material 
escolar.

Para a indústria, o Inmetro 
deu prazo até 2013 para fabri-
car ou importar produtos den-
tro das regras. Já para o varejo, 
o limite para comercialização de 
materiais sem o selo era feverei-
ro de 2015. “A partir dessa data, 
teoricamente, todos os materiais 
escolares abrangidos por aquele 
regulamento deveriam estar certi-
ficados”, disse Lobo. Além da fis-
calização deste mês, período mais 
intenso de venda de material es-
colar, o Inmetro diz que monitora 

Inmetro alerta pais sobre o selo
qUALIDADE DO MATERIAL ESCOLAR

rotineiramente se os produtos no 
mercado estão certificados.

Riscos do mercado informal
O instituto também recomen-

da que os pais não comprem arti-
gos escolares no mercado informal 
e que exijam a nota fiscal.

“Há uma presença grande de 
materiais escolares nas mãos de 
ambulantes e camelôs e as análises 
que nós fazemos de materiais des-
se tipo é que eles têm, frequente-
mente, substâncias tóxicas e me-
tais pesados, substâncias perigosas 
para o organismo humano”. Lobo 
advertiu que essas substâncias po-
dem trazer consequências acumu-

lativas, que vão se manifestar tem-
pos depois. Os consumidores que 
observarem qualquer irregulari-
dade nos materiais escolares po-
dem fazer a denúncia à Ouvidoria 
do Inmetro, por meio do telefone 
gratuito 0800 285 1818. 

Fiscalização
A reclamação aciona a fiscali-

zação e os técnicos vão ao ponto 
de venda. O comerciante que esti-
ver em situação irregular pode ser 
penalizado com advertência e re-
ceber multa que vai de R$ 100 até 
R$ 1,5 milhão. Além disso, pode 
ter o material apreendido ou in-
terditado, dependendo do caso.

Alana Gandra
Da Agência Brasil

FOTO: Reprodução/Internet

Produtos escolares podem apresentar substâncias tóxicas e metais pesados
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Número de visitantes cresceu 4,52% 
TURISMO NA PARAÍBA

Geral

Mais de 1,7 milhão de 
hóspedes pisaram em solo 
paraibano no ano passado

O Setor de Estatísticas 
da Diretoria de Fomento 
da Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur) divulgou 
nessa sexta-feira (22) a pes-
quisa mensal do fluxo global 
de turistas para o Estado, 
referente a dezembro e ao 
ano de 2015.  No acumulado 
do ano, o fluxo estimado re-
gistrou 1.724.506 hóspedes, 
aumento de 4,52% frente ao 
ano anterior, que totalizou 
1.649.965.  Com relação a 
João Pessoa, o levantamento 
apontou um crescimento de 
4,41%. Ao longo do ano pas-
sado foram 1.210.008 hós-
pedes em comparação aos 
1.158.910 de 2014.

O levantamento mensal 
da PBTur revela, também, 
que a rede hoteleira da ca-
pital paraibana, que possui 
o maior número de quar-
tos/leitos no Estado, re-
gistrou em dezembro uma 
ocupação de 60,38% dos 
quartos disponíveis. 

Um resultado inferior 
em 8,37 p.p (pontos per-
centuais) face ao mesmo 
mês de 2014.  No acumula-
do do ano de 2015, a ocupa-
ção hoteleira foi de 70,49%, 
aumento de 1,42 pontos 
percentuais na comparação 
com o ano de 2014, cons-
tituindo-se na maior taxa 
de ocupação anual da série 
desde 1990.  Na avaliação 
da presidente da PBTur, 

Vereador atira em 
suspeito de assalto

Inconformado com o furto ao 
carro de seu filho, um vereador do 
interior gaúcho procurou o suspeito 
e, durante discussão, disparou con-
tra ele. O caso ocorreu na manhã da 
última quinta-feira, em São Sepé, 
a 265km de Porto Alegre. Jorge 
Fernando Copês (PSDB), que já foi 
secretário e relator da Comissão de 
Segurança Pública da cidade, não 
possui porte de arma de fogo. Todo 
o incidente teve origem ainda na 
madrugada, quando a aparelhagem 
de som do veículo do filho de Copês 
foi levada. Dentro do carro foi en-
contrada a Carteira de Identidade 
de Daniel Luis Brites, 32 anos, 
conhecido infrator do município.

Homem fica preso 
por erro da Justiça

O auxiliar de expedição, José 
Delcio dos Santos, de 53 anos, ficou 
seis dias preso por um crime que não 
cometeu graças a um erro da Justiça 
do Acre. Um bandido foi preso naquele 
Estado, em 2000, usou os documen-
tos de Santos para ser fichado e fugiu 
da cadeia. Resultado: José Delcio dos 
Santos foi declarado foragido  e aca-
bou preso, em Osasco, na Grande São 
Paulo, quando foi tirar uma nova Car-
teira de Identidade no Poupatempo, 
no sábado, 16. O advogado de Santos, 
Péricles Silvestre, disse que o seu 
cliente teve os documentos roubados 
durante um assalto, em 1997.

Morre antropóloga 
Giselle Cossard

A antropóloga de família 
francesa, nascida em Marrocos, e 
que se apaixonou pelo Brasil e pelo 
candomblé, Giselle Cossard, faleceu 
na última quinta-feira, 21, aos 92 
anos Ela chegou ao Brasil na década 
de 60, com o marido diplomata, e se 
converteu à religião de matriz afri-
cana. Depois de iniciada, tornou-se 
mãe de santo e assumiu o nome afri-
cano Omindarewa. Giselle abriu um 
terreiro em Santa Cruz da Serra, na 
cidade de Duque de Caxias, na Baixa-
da Fluminense, Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro. Giselle Cossard 
também escreveu livros sobre o can-
domblé, apresentados como teses 
em universidades da França. 

Avó e neta morrem 
em desabamento

Duas pessoas morreram e 
três ficaram feridas no desaba-
mento de uma casa em Irajá, na 
Zona Norte do Rio de Janeiro, na 
noite de quinta-feira, 21. O aci-
dente aconteceu por volta das 19 
horas, em um imóvel localizado na 
Rua Guirareia, a cerca de um qui-
lômetro da Estação Irajá do metrô. 
Alessa Caroline Fernandes, de 17 
anos, e a sua avó, Lídia Lima, de 
81, foram retiradas dos escom-
bros já sem vida. Outros membros 
da família ficaram feridos. O local 
foi totalmente destruído, e alguns 
imóveis na área também precisa-
ram ser interditados.

OEA pede informação 
de violações no país

A Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos (CIDH), ligada à 
Organização dos Estados Americanos 
(OEA), deu início ao trâmite de petição 
apresentada por organizações não 
governamentais brasileiras sobre a 
usina hidrelétrica de Belo Monte. Na 
petição, apresentada em 2011, as 
organizações argumentam que estão 
ocorrendo violações contra a popula-
ção que vive na região onde a usina 
está sendo construída. “Organizações 
da sociedade civil brasileira, entre 
elas a Justiça Global, entraram com  
petição na CIDH para buscar a respon-
sabilização do Brasil pelas violações 
dos direitos humanos.

Turistas nordestinos são os que mais visitaram a Paraíba no ano de 2015; em seguida, vêm visitantes das regiões Sudeste e Centro-Oeste

Ruth Avelino, os números 
são positivos e revelam que, 
apesar da crise econômica 
no País, o turismo paraiba-
no terminou o ano de 2015 
com um crescimento. “Claro 
que temos que ficar satisfei-
tos com esse crescimento de 
4,5% diante de um quadro 
de recessão econômica, onde 
as famílias ficam entre a cruz 
e a espada: viajar ou reduzir 
gastos. Foi, sim, um cresci-

mento pequeno, positivo, 
que mostra que estamos no 
caminho certo de divulgar-
mos sempre nosso Estado 
em todas as feiras, eventos 
e capacitações de agentes de 
viagens”, afirmou.

Origem do fluxo 
Outro dado importante 

apontado pela pesquisa da 
PBTur refere-se às regiões 
do País que mais enviaram 

turistas à Paraíba. Em 2015, 
a região Nordeste foi a prin-
cipal emissora com 40,67% 
de incidência, seguida do 
Sudeste com 37,93%; re-
gião  Centro-Oeste com 
10,58%; Sul com 9,27%; e a  
região Norte com 1,55%.

Os principais estados 
emissores foram: São Pau-
lo (21,02%) de incidência, 
Pernambuco (15,79%), Rio 
Grande do Norte (9,35%), 

Rio de Janeiro (8,88%) e Mi-
nas Gerais (7,63%). O fluxo 
de estrangeiros registrou no 
ano de 2015 uma redução 
de 0,41%. Os principais pa-
íses emissores foram Itália 
(19,61%), Estados Unidos 
da América (15,89%), Ale-
manha (12,45%), Argentina 
(9,92%) e Portugal (6,68%). 
No Top 10 dos países emis-
sores entrou a Suíça e saiu 
a China.

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

O Salão de Artesanato da 
Paraíba, dentro das atrações 
culturais, neste final de sema-
na, oferece às primeiras 200 
crianças que visitarem a feira 
ingressos para a apresentação 
infantil no Teatro de Arena do 
Espaço Cultural.  “As crianças 
que chegarem primeiro para 
visitarem a feira e forem até 
a praça de alimentação, serão 
recepcionadas por uma palha-
ça que irá distribuir os ingres-
sos para elas irem assistir a 
uma peça teatral no Teatro de 
Arena do Espaço, essa atração 
será apresentada no sábado e 
domingo em parceria com a 
Arretado Produções. A apre-

sentação terá início às 17h e a 
partir das 14h, os ingressos já 
serão distribuídos para o pú-
blico”, explicou Lu Maia, gesto-
ra do Programa de Artesanato 
da Paraíba. 

Para o público adulto, a 
atração de hoje é Minervina e 
Soledade, duas repentistas de 
Alagoa Grande – PB. “Elas são 
bem conhecidas pelo público 
que admira esse tipo de traba-
lho. Vão se apresentar a partir 
das 19h no palco PAP, na pra-
ça de alimentação do evento”, 
completou Lu Maia.

No domingo a animação 
ficará por conta da cantora 
sambista erradicada na Paraí-
ba, Polyana Resende. “No últi-
mo domingo do PAP, Polyana 
Resende volta novamente ao 

nosso palco, ela cantou no últi-
mo dia 17 e a o público gostou 
muito da sua apresentação, ela 
também irá se apresentar na 
praça da alimentação do Sa-
lão às 19h”.  Leia mais sobre as 
atrações culturais do Salão de 
Artesanato na página 8 desta 
edição.

Exportando 
Dentro do Salão, há uma 

forma de o turista encomendar 
sua peça artesanal diretamen-
te com o artesão e recebe-lá em 
sua terra natal. Lu Maia explica: 
“A negociação é feita através do 
cliente com o artesão, a gente 
monta toda a estrutura para o 
artesão poder  receber os tu-
ristas e os clientes locais, dessa 
forma ele pode vender na hora 

e também receber encomen-
das dos turistas ou do lojista 
de fora. Então essa encomenda 
é paga 50% no ato e o artesão 
se responsabiliza em entregar 
o produto no Estado de quem 
fez a compra, então esse servi-
ço é uma relação direta entre o 
artesão e o cliente”.

Desde a abertura do Sa-
lão, mais de 25 mil produtos 
artesanais foram vendidos no 
evento, movimentando mais 
de meio milhão de reais. 

A expectativa é ultrapas-
sar o montante de vendas de 
produtos do ano passado, onde 
R$ 1.201.700 foram vendidos 
em mais de 45 mil produtos. 
Mais 2 mil artesões de 75 cida-
des da Paraíba participam do 
evento este ano.  

As tipologias expostas 
vão do algodão colorido, 
que é o tema principal deste 
ano, além de madeira, me-
tais, fios, macramê, bordado, 
crochê, renda renascença, 
tecelagem, brinquedos po-
pulares, gastronomia, habili-
dades manuais etc.

Fique atento
O Salão de Artesanato da 

Paraíba acontece na área cen-
tral do Espaço Cultural José 
Lins do Rego, no bairro de 
Tambauzinho, em João Pessoa, 
a entrada é gratuita. O evento 
se encerra no próximo dia 31 
de janeiro, aberto ao público 
das 14h às 21h com atrações 
culturais todos os dias a partir 
das 19h. 

Feira oferece atração para as crianças
SALÃO DE ARTESANATO

João Pessoa recebeu o pri-
meiro grupo de turistas argenti-
nos e uruguaios durante dois dias 
(quinta e sexta-feira) fruto da 
parceria firmada entre a Opera-
dora de Viagens Clube, de Santa 
Catarina, a Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur) e Associação 
Brasileira da Indústria Hoteleira 
(ABIH-PB). O programa ‘Epicentro 
Nordeste’ coloca a capital parai-
bana no centro dos roteiros ela-
borados para região e inclui ainda 
passagem por Maceió (AL), Porto 
de Galinhas e Recife (PE), e por 
fim Natal (RN).

A divulgação do Programa 
‘Epicentro Nordeste’ foi realizado 
na cidade de Santiago, no Chile, 
pelos hoteleiros paraibanos e téc-
nicos da PBTur no final de 2015, 

quando foram divulgados os 
principais roteiros do Destino Pa-
raíba. Na ocasião também foram 
apresentadas toda a infraestrutu-
ra de João Pessoa, além da rede 
hoteleira. Esse primeiro grupo, se-
gundo Miguel Fajardo, diretor da 
operadora, é fruto do trabalho da 
Viagens Turismo na zona do Mer-
cosul, com destaque para os chile-
nos, uruguaios e argentinos, por 
meio da promoção do ‘Epicentro 
Nordeste’. 

“Todos os roteiros têm pas-
sagem obrigatória pela Paraíba e 
alguns têm sete noites de hospe-
dagem em João Pessoa, tornando 
a capital paraibana o eixo prin-
cipal do nosso objetivo de ofe-
recer esses roteiros”, afirmou o 
empresário. O encantamento de 

Miguel Fajardo pela Paraíba não 
é recente. Começou a partir da 
realização da Copa do Mundo de 
Futebol, em 2014. Com o suces-
so dessa primeira passagem por 
João Pessoa, Miguel Fajardo deu 
início ao trabalho de formatação 
de um roteiro. 

De acordo com a presidente 
da estatal, Ruth Avelino, o Go-
verno já vinha promovendo uma 
série de ações nos países do Mer-
cosul, principalmente, na Argenti-
na, e que casaram com a intenção 
da Viagens Clube de ampliar esse 
leque para o Chile e Uruguai, efe-
tivamente. O grupo da Viagens 
Clube é formado por 20 pesso-
as da Argentina e Uruguai. Na 
Paraíba, os turistas conheceram 
todo o circuito do Centro Históri-

co da capital paraibana, a terceira 
mais antiga do Brasil, e que man-
tém preservadas o seu patrimônio 
histórico. Da história para a natu-
reza, o grupo esteve curtindo o li-
toral da Costa do Conde, ao Sul do 
Estado, e a Ilha de Areia Verme-
lha, em Cabedelo, ao norte. Todos 
também conheceram a gastrono-
mia e o artesanato paraibano, que 
igualmente receberam mensagens 
elogiosas.

 “Estamos fascinados com 
este lugar, com o povo, com a gas-
tronomia e com as maravilhosas 
praias. Estivemos em Coqueirinho 
e amamos, fomos Areia Vermelha 
e passamos lindos momentos com 
nosso grupo. É tudo muito lindo”, 
afirmou a turista argentina Estela 
Monteresino.

Turistas uruguaios e argentinos destacam as belezas

FOTO: Marcos Russo
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Parcelas foram reajustadas em 11,28% a partir desse mês

Seguro-desemprego
As parcelas do seguro-

desemprego foram reajusta-
das em 11,28%, e os novos 
valores começam a ser pagos 
já em janeiro a milhares de 
pessoas. O benefício assegu-
ra ao trabalhador que per-
deu o emprego uma renda 
mínima por período entre 
três e cinco meses.

Com isso, a parcela 
mínima do seguro-desem-
prego será de R$ 880,00 
seguindo o reajuste do salá-
rio mínimo para 2016. Já a 
parcela máxima passa de R$ 
1.385,91 em vigor em 2015 
para R$ 1.542,24 este ano.

O reajuste considerou 
a inflação de 2015 medida 
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC). 
Os valores a serem pagos 
são calculados com base em 
uma fórmula que considera 
os três últimos salários re-
cebidos pelo trabalhador, e é 
sobre essa média que é apli-
cado o reajuste.

Neste ano, o seguro-de-
semprego deve movimentar 
R$ 34,7 bilhões em valores 
a serem transferidos a cerca 
de 7 milhões de trabalhado-
res em todo o País, conforme 
estimativa do Ministério do 
Trabalho e Previdência So-
cial (MTPS).

“O seguro-desemprego é 
assegurado a trabalhadores 
que estão sendo dispensados 
sem justa causa. Não foi uma 
decisão de dispensa causa-
da por esses trabalhadores. 
Foram trabalhadores que, 
em uma situação de dispen-
sa, viram-se sem salário e, 
nesse momento, o programa 
do seguro-desemprego ten-
ta recompor parte da renda 
deles”, afirmou o diretor do 
Departamento de Emprego 
e Salário do MTPS, Márcio 
Borges.

O setor industrial encerrou 
2015 com ociosidade recorde, de 
acordo com dados divulgados nes-
sa sexta-feira pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). A uti-
lização da capacidade instalada 
(UCI) atingiu 62% em dezembro e 
é a menor da série histórica men-
sal, iniciada em janeiro de 2011.

A intenção de investimento 
teve queda de 0,8% em janei-
ro ante dezembro e atingiu 41,6 
pontos, de acordo com a Sonda-
gem Industrial da CNI. O índice de 
intenção de investimento varia de 
0 a 100 pontos e quanto maior o 
índice, maior a intenção de inves-
tir. Segundo a CNI, diferentemen-
te da maioria dos índices da Son-
dagem Industrial, essa taxa não 
tem um ponto de inflexão entre 
investir e não investir (linha di-
visória de 50 pontos). Ele apenas 
indica o quão difundida entre as 
empresas é a intenção de investir.

Segundo a CNI, a produção 
também teve forte queda em de-
zembro. O indicador registrou 
35,5 pontos. Neste caso, valores 
abaixo dos 50 pontos indicam re-
dução da produção industrial na 
comparação com o mês anterior. 
Essa contração na atividade in-
dustrial fez com que os estoques 
fossem ajustados. O índice de 
evolução dos estoques teve recuo 
intenso em dezembro e assinalou 
46,6 pontos. Esse também foi o 
menor indicador desde o início da 
série, em janeiro de 2011. Isso con-
tribuiu para que os estoques se 
mantivessem no nível planejado 

Ociosidade foi recorde em 2015
Setor induStrial

Da Agência Brasil

Utilização da capacidade instalada da indústria é a menor da série histórica mensal

pelas empresas. O índice de esto-
ques efetivo-planejado recuou de 
51,4 pontos, em novembro, para 
49,8 pontos, em dezembro, fican-
do praticamente na linha dos 50 
pontos.

O índice de evolução do nú-
mero de empregados também fi-
cou abaixo dos 50 pontos e regis-
trou 41,5 pontos em dezembro, o 
que sinaliza queda no emprego da 
indústria.

A fraca atividade do setor 
mantém os empresários pessimis-
tas em relação à demanda, ao nú-
mero de empregados e a compras 
de matérias-primas para os próxi-
mos seis meses. Embora em janei-
ro esses índices tenham crescido 
na comparação com dezembro, 
eles se mantém abaixo da linha 
dos 50 pontos, o que sinaliza pers-
pectivas negativas. O indicador de 

demanda assinalou 44,8 pontos, o 
de compras de matérias-primas re-
gistrou 43,6 pontos e o de número 
de empregados foi 42,3 pontos.

Somente as expectativas para 
exportações são de crescimento 
para os próximos meses, já que o 
indicador ficou acima dos 50 pon-
tos. O índice de quantidade expor-
tada cresceu de 50,1 pontos, em 
dezembro, para 52,4 pontos, em 
janeiro.

Segundo a Sondagem Indus-
trial, a elevada carga tributária, a 
baixa demanda e o alto custo da 
energia foram os principais pro-
blemas enfrentados pela indústria 
no último trimestre de 2015. En-
quanto a carga tributária foi apon-
tada por 49,3% dos empresários, a 
baixa demanda teve 43,9% das in-
dicações e o alto custo de energia 
representou 28,9% das respostas.

Na próxima quinta-fei-
ra, acontecerá a cerimônia de 
assinatura do contrato com a 
Empresa Macroplan, ato que 
marcará o início da execução 
da fase de “Diagnóstico e Prog-
nóstico” do Plano Estratégico 
de Desenvolvimento - Campi-
na Grande 2035 e Municípios 
do Entorno - PED/CG.

A assinatura do contrato 
ocorrerá às 19 h, no Auditó-
rio Francisco Alves Pereira, e 
contará com a participação do 
presidente da Federação das 
Indústrias do Estado da Paraí-
ba (Fiep), Francisco de Assis 
Benevides Gadelha, empre-
sários, políticos, e represen-
tantes da ACCG - Associação 
Comercial e Empresarial de 
Campina Grande; CDL - Câma-
ra dos Dirigentes Lojistas; Sin-
duscon - Sindicato da Constru-
ção e do Mobiliário do Estado 
da Paraíba, Sebrae - Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas, PMCG 
- Prefeitura Municipal de Cam-
pina Grande; IFPB - Instituto 
Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia e Sudene - Supe-
rintendência de Desenvolvi-

mento do Nordeste, entidades 
públicas e privadas que inte-
gram o Comitê Gestor do Pla-
no Estratégico de Desenvolvi-
mento, além dos dirigentes da 
empresa Macroplan, respon-
sável pelo desenvolvimento 
do trabalho de planejamento 
estratégico da cidade.

A elaboração do plano 
está sob a coordenação da 
Fiep. Com três etapas, que pro-
jetam metas e ações de curto, 
médio e longo prazo, o Plano 
Estratégico é fundamental ao 
progresso da cidade nos pró-
ximos 20 anos. 

A ideia é que o plano nor-
teie o desenvolvimento, sendo 
um guia referencial para ações 
nas áreas social, econômica, 
educação, saúde, infraestru-
tura, urbanismo, mobilidade 
urbana, qualidade de vida e 
desenvolvimento. 

O convênio com a empre-
sa Macroplan foi iniciativa da 
Fiep, em conjunto com outras 
entidades. “A Fiep que sempre 
esteve à frente de importantes 
movimentos em prol do de-
senvolvimento da Paraíba”, 
revelou o dirigente da Fiep.

Plano Estratégico será 
oficializado na 5a feira

CaMPina Grande

O País registrou uma re-
dução de 1,3% no número 
de famílias endividadas em 
2015. No entanto, aumentou 
a proporção de inadimplentes, 
segundo a Pesquisa de Endivi-
damento e Inadimplência do 
Consumidor, divulgada pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).

No ano passado, 61,1% 
das famílias brasileiras tinham 
dívidas a pagar, enquanto em 
2014, 61,9% das famílias pos-
suíam algum tipo de dívida.

Apesar da tendência de 
redução no endividamento, 
o indicador de inadimplên-
cia teve um salto de 8,4% no 
período, com agravamento 
especialmente no último tri-
mestre do ano. O montante de 
famílias com contas em atraso 
aumentou de uma média de 
19,4% em 2014 para 20,9% 
em 2015.

Houve elevação também 
na fatia de famílias que decla-
raram não ter condições de 

pagar as dívidas em atraso, 
passando de uma média de 
6,3% em 2014 para 7,7% do 
total de famílias em 2015.

A pesquisa considera 
como dívidas os pagamentos 
a vencer em cartão de crédito, 
cheque especial, cheque pré-
datado, crédito consignado, 
crédito pessoal, carnês, finan-
ciamento de carro e financia-
mento de casa, entre outros.

O cartão de crédito man-
teve a liderança no ranking 
de tipo de dívida mais citada 
pelas famílias brasileiras. Em 
2015, 76,1% dos consumido-
res possuíam contas a pagar 
no cartão. O carnê foi o segun-
do tipo de dívida mais citado, 
apontado por 16,9% das fa-
mílias, seguido pelo financia-
mento de carro, lembrado por 
13,7% dos entrevistados.

Segundo a CNC, o perfil 
de endividamento das famí-
lias não mudou muito em re-
lação a 2014, mas aumentou a 
importância do financiamento 
habitacional, citado por 8,3% 
das famílias, em média, em 
2015, ante uma média de 
7,8% em 2014.

Inadimplência cresce 
em 2015, afirma CNC

FaMÍliaS endiVidadaSAlimento puxa 
inflação oficial 
e o indicador 
varia 0,92% 

A prévia do Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA-15) em 
2016 teve variação de 0,92% 
em janeiro, divulgou ontem o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
Em dezembro do ano passa-
do, o IPCA-15 teve variação 
de 1,18%, o maior resulta-
do para meses de dezembro 
desde 2002. 

Em janeiro de 2015, a 
prévia da inflação ficou em 
0,89%. Com o resultado, a 
taxa acumulada em 12 meses 
ficou em 10,74%. De janeiro 
a dezembro de 2015, a pré-
via acumulou uma variação 
de 10,71%.

O indicador é chama-
do IPCA-15 porque mede a 
variação de preços entre os 
dias 15 do mês anterior e do 
mês de referência. O grupo 
alimentação e bebidas foi o 
que apresentou a maior in-
flação no primeiro indicador 
deste ano, ao variar 1,67%. 

Daniela Amorim
Da Agência EstadoVinícius Lisboa

Da Agência Brasil

BB entre as 100 
mais sustentáveis

Pela segunda vez, o Banco 
do Brasil (BB) aparece entre as 
cem empresas mais sustentáveis 
do mundo, além de ser o único 
Banco brasileiro a compor o ran-
king de sustentabilidade Global 
100. O BB ocupou a posição de 
número 75, de um total de 4.608 
companhias avaliadas. O anúncio 
foi feito, nessa quinta-feira (21), 
durante o Fórum Econômico Mun-
dial, em Davos, na Suíça. A primei-
ra vez em que o BB esteve na lista 
Global 100 foi em 2013, quando 
ocupou a 100a posição. 

11,7 mil vagas de 
cursos serão abertas

Empresários de 26 estados 
brasileiros terão 11,7 mil vagas em 
cursos e palestras oferecidos pelo 
Associa Indústria ao longo de 2016. 
O Associa Indústria é o eixo de capa-
citação empresarial do Programa de 
Desenvolvimento Associativo (PDA), 
criado por uma parceria entre a Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI) e 
o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae). Os 
cursos são gratuitos e com duração 
máxima de oito horas.  Neste ano, se-
rão 402 turmas, com 30 vagas cada, 
em oito modalidades.

País vive choque 
inflacionário, diz FMi

O Brasil passa por choque 
inflacionário importante, mas a alta 
de preços não aponta para a hiperin-
flação, afirmou a jornalistas nessa 
sexta-feira, o diretor do Departa-
mento para o Hemisfério Ocidental 
do Fundo Monetário Internacional 
(FMI), Alejandro Werner, reforçando 
que o Brasil precisa prosseguir com 
o ajuste na economia para restaurar 
a confiança dos agentes e a credi-
bilidade na melhora das contas do 
governo. Werner evitou comentar a 
decisão do Banco Central esta sema-
na de manter juros .

Celac discute o 
desenvolvimento

A Comunidade dos Estados Lati-
no-Americanos e Caribenhos (Celac) se 
reúne, na próxima terça (26) e quarta-
feira (27), em Quito, no Equador, para 
discutir agenda comum de desenvol-
vimento e combate às desigualdades. 
Entre os temas que devem centralizar 
os debates estão as dificuldades para o 
crescimento econômico na região, com 
o fim do ciclo de valorização das com-
modities, e as negociações de paz na 
Colômbia. O encontro dos presidentes 
de países da região será o quarto, cria-
da em 2008, após iniciativa do Brasil. A 
presidente Dilma Rousseff participará 
do encontro.

Sul lidera ranking 
da agropecuária

Os estados do Sul do País 
alcançaram a maior participação 
regional no valor bruto da produ-
ção agropecuária (VBP) de 2015. 
Do montante de R$ 498,5 bilhões 
alcançados pelo País no ano pas-
sado, os três estados da região 
(Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná) foram responsáveis por um 
faturamento de R$ 145,6 bilhões 
dentro dos estabelecimentos ru-
rais. Os dados são da Secretaria de 
Política Agrícola (SPA) do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa). 

FOTO: Reprodução/Internet



Concentração 
do bloco 
Baratona no 
ano de 2010 
no extinto 
restaurante 
Terraço Brasil, 
na praia do Cabo 
Branco. Elizânia 
Abrantes, 
Sanny Japiassu, 
Marcos pires e 
Aracilba Rocha. 
O bloco este 
ano vai sair no 
próximo sábado 
da barraca do 
Maguila naquela 
praia.

FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Jornalistas Wagner Hard-
man Lima e Paulo Cosme, 
Sras. Lúcia de Fátima Ra-
mos e Melânia Sarmento, 
médico Ricardo Rosado 
Maia, promotora de Justiça 
Dinalba Araruna, colunista 
social Fábio Bernardo, em-
presária Penha Nascimen-
to, cantora Fabíola Lira.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   Em plena lua de mel no Rio de Janeiro estão o contador Doca Alves e a advogada 
Rita Pereira de Brito. 

FOTO: Goretti Zenaide

O aniversariante de hoje Fábio Bernardo com Adriane Galisteu e Marcos Luna

 A Natura está novamente com 
a campanha "#meuvermelho", onde 
convida a cada mulher a encontrar um 
batom vermelho para chamar de seu.
  Os produtos são da l inha 
Aquarela que está oferecendo nove 
batons de diferentes texturas e 
acabamentos.

Foto: Acrópolis

presenças bacanas de Elza Farias e Selda Falcone

FOTO: Goretti Zenaide

Thayse Gadelha e Fabíola Lira que está hoje aniversariando

FOTO: Illa 

   Nos salões da Maison Blu´nelle a alegria toma conta na noite de hoje com a 
comemoração do aniversário de Diana Coutinho, proprietária daquela casa de recepções.

Nos festejos para Ruth Moura: Tereza Neuman Vaz, Auxiliadora Cardoso e Conceição Imperiano

   O executivo Rodrigo Ordonho assumiu a gerência da Pousada Enseada do Sol, na 
praia de Carapibus, no Conde. Com vasta experiência na hotelaria, com certeza vai fazer um 
bom trabalho à frente daquela aprazível pousada.

Paixão e zueira

COMO APOSTA para este carnaval, a cantora parai-
bana Elba Ramalho lançou a nova canção “Frevo, paixão e 
zueira”, assinada pelos pernambucanos André Rio e Rannieri 
Oliveira, já disponível nas plataformas digitais.

A paraibana, que será uma das atrações do Carnaval 
de Recife, PE, vai se apresentar no dia 5 de fevereiro, na 
abertura da festa no Marco Zero, onde o Maestro Spok 
será o homenageado. Igualmente com Elba, estarão os 
artistas Antonio Nóbrega, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, 
entre outros.

“A espécie de felicidade de 
que preciso não é fazer o 
que quero, mas não fazer o 
que não quero”

“Da vida só quero aquilo que 
me traga sorrisos, lampejos 
e muita folia. Em mim, agora, 
só cabe o que me conforta”

JEAN-JACQUES ROUSSEAU ALINE LOPES

   No Salão de Artesanato da Paraíba, que acontece no Espaço Cultural José Lins 
do Rego, o show de hoje, às 19h, será das repentistas Minervina e Soledade. 

Cinema
A FUNESC está 

com inscrições abertas 
até o dia 2 de feve-
reiro para o Curso de 
Análise Cinematográ-
fica, que será reali-
zado no Cine-Teatro 
São José, em Campina 
Grande. O curso será 
ministrado por Cícero 
Alves Barros.

SERÁ EXPANDIDO 
por todo o Estado o pro-
grama das Audiências de 
Custódia, onde a pessoa 
presa em flagrante deve 
ser apresentada a um juiz 
em até 24 horas. Segundo 
o coordenador do progra-
ma, desembargador Carlos 
Martins Beltrão Filho, o 
poder judiciário tem um 
prazo de até 90 dias para 
a implementação em todo 
o Estado.

Custódia

Páscoa
NESTE 2016 a mar-

ca de chocolates finos 
Kopenhagen comemora 87 
anos  firmando parceria 
com a joalheria dinamar-
quesa Pandora e a marca 
de roupas Le Lis Blanc. 
Para esta páscoa está 
colocando 17 lançamentos, 
onde a linha luxo é o Ovo 
Fashion Le Lis Blanc que 
vem acompanhado de uma 
nécessaire exclusivo. Já o 
Ovo Sweet Treasure vem 
com bombons em formato 
de coração, e um bracele-
te de prata pandora com 
fecho de coração.

As maravilhas vão es-
tas disponíveis na loja do 
Manaíra Shopping.

JÁ ONTEM, no Mos-
teiro de São Bento ca-
saram-se os jovens Anna 
Paula Lombardi e Leandro 
Madruga, com recepção 
na Casa Roccia.

A noiva é filha do 
estimado Giuseppe Sou-
to Maior Lombardi e Ana 
Cláudia de Oliveira Lima 
Lombardi, e o noivo é fi-
lho de Paulo Sérgio Cunha 
Madruga e Kátia Maria 
Madruga.

Casamento II
CASAM-SE no próxi-

mo dia 30 na Igreja Madre 
de Deus, na cidade do Re-
cife, PE, Laís Silva e André 
Pinto, com recepção no 
Armazém Blu´nelle de Leo 
Coutinho.

A noiva é filha dos 
pernambucanos Joseph 
Domingo e Maria do 
Carmo de Lima e Silva e 
o noivo, dos paraibanos 
Plínio Pinto e Claurênia 
Henrique Pinto.

Casamento I

Justiça
O DESEMBAR-

GADOR Márcio Muri-
lo da Cunha Ramos 
está agora à frente 
da Câmara Criminal 
do Tribunal de Justi-
ça da Paraíba.

O ilustre magis-
trado foi eleito na 
última quinta-feira, 
durante a primeira 
sessão ordinária 
de 2016 e, com um 
mandato de um ano, 
passa a ocupar a 
vaga do também 
desembargador João 
Benedito da Silva.

Velhos tempos, belos dias
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Chuvas no Sertão da 
PB trazem esperança 
de bom inverno

Foram 384 vagas nas 
ECITs de João Pessoa, 
Bayeux e Mamanguape

Governo divulga resultado de seleção
eSColaS téCniCaS eStaduaiS

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Educação (SEE), 
divulgou ontem o resulta-
do do processo seletivo de 
ingresso de estudantes nas 

Escolas Cidadãs Integrais 
Técnicas Estaduais da Paraí-
ba (ECIT) para o ano letivo 
de 2016. 

As vagas foram dis-
ponibilizadas nas escolas 
ECIT Erenice Cavalcanti Fi-
deles (Bayeux); ECIT João 
da Matta Cavalcanti de Al-
buquerque (Mamanguape) 
e ECIT Pastor João Pereira 

Gomes Filho (João Pessoa), 
distribuídas na proporção 
de 80% para estudantes que 
cursaram o Ensino Funda-
mental integralmente no 
ensino público e 20% para 
estudantes da rede priva-
da de ensino. As matrículas 
dos estudantes estão sendo 
realizadas automaticamente 
e as aulas terão início no dia 

11 de fevereiro. Foram ofe-
recidas 384 vagas nas ECITs. 

Confira a lista no 
link: http://static.parai-
b a . p b . g ov. b r / 2 0 1 6 / 0 1 /
Rela%C3%A7%C3%A3o-
dos-Aprovados-Escolas-
T % C 3 % A 9 c n i c a s - E s t u -
dantes.pdf

Outras 26 escolas da 
Rede Estadual de Ensino 

oferecem oportunidades em 
cursos profissionalizantes, 
em diversas áreas. Para elas, 
não há processo seletivo, 
apenas a matrícula regular 
na Rede Estadual de Ensino. 

O secretário de Estado 
da Educação, Aléssio Trinda-
de, ressaltou a importância 
dos cursos técnicos e profis-
sionalizantes. Para ele, o ob-

jetivo é proporcionar ao alu-
no a oportunidade de aplicar 
os conhecimentos teóricos 
em situações e simulações 
movidas pela prática pro-
fissional. “É importante que 
todos tenham noções básicas 
do que compreende técnicas 
e teorias empregadas à pro-
dutividade e ao mercado de 
trabalho”, disse.

A Secretaria de Estado 
da Educação (SEE) abre ins-
crições, a partir da próxima 
segunda-feira (25), para o 
processo seletivo simplifica-
do para tutores do Curso Pre-
paratório em Língua Inglesa 
do Programa Gira Mundo. Até 
o dia 12 de fevereiro, os inte-
ressados podem se inscrever 
por meio do link www.parai-
ba.pb.gov.br/educacao/.

Só podem se candidatar 
os professores licenciados 
em Língua Inglesa e que es-
tejam em pleno exercício na 
função docente na Educação 
Básica III nos últimos dois 
anos. A seleção consistirá na 
aplicação da prova TOEFL 
(Test of English as a Foreing 
Language) no dia 5 de mar-
ço e o resultado final será di-
vulgado no dia 21 de março.                                                                                                                                          

A função do tutor é 
prestar orientação presen-
cial aos sábados nas turmas 
do Curso Preparatório de 
Línguas do Programa Gira 
Mundo, obedecer ao conteú-
do programático estipulado 
pela Comissão de Seleção, 
realizar, em caráter irrevo-
gável, a totalidade das horas 
de trabalho pedagógico co-
letivo e individual, sendo 5 
horas presenciais e 10 horas 
semanais por meio de tu-
toria através do Duolingo e 
ferramentas desenvolvidas 
pela Comissão de Seleção e 
Acompanhamento, além de 
participar das orientações 
pedagógicas. 

Os selecionados pode-
rão fazer parte do Programa 
Gira Mundo. Estarão classifi-
cados para o intercâmbio in-
ternacional os três professo-
res das três classes do curso 

preparatório que obtiverem 
as maiores médias na prova 
(TOEIC- Test of English for In-
ternational Communication).

Gira Mundo
O programa tem o objeti-

vo de propiciar a estudantes e 
professores da rede estadual 
de ensino experiências prá-
ticas no desenvolvimento de 
língua estrangeira e interações 
com outras culturas, por meio 
de intercâmbio com países de 
Língua Inglesa. Podem partici-
par estudantes selecionados 
da 2ª série do Ensino Médio e 
três professores de inglês efe-
tivos da rede estadual. 

O professor vivenciará 
novas práticas pedagógicas 
que proporcionarão o aper-
feiçoamento profissional, du-
rante três meses, em escolas 
de nível médio do Canadá. 
Também terá moradia com 
host family, com bolsa-auxílio 
no valor total de R$ 2.100,00, 
divididos em três parcelas.

Estado abre inscrição para 
o processo simplificado

inGlÊS no GiRa Mundo

As inscrições para processo simpli-
ficado de seleção para profissionais e 
instrutores da Escola de Serviço Públi-
co do Estado da Paraíba (Espep) come-
çam na próxima segunda-feira (25) e 
seguem até 25 de fevereiro, conforme 
adiantou o jornal a união na edição de 
ontem. O objetivo é compor um ban-
co de dados com profissionais especia-
lizados nas áreas temáticas dos cursos 
a serem ofertados ao longo do ano 
pela escola. 

O Processo de Seleção Simplifi-
cado para o Credenciamento de Pro-
fissionais Especializados no Cadastro 
de Prestadores de Serviços de Forma-
ção Continuada, Instrutoria, Consul-
toria e correlatos será coordenado 
e operacionalizado pelo Núcleo de 
Seleção e Treinamento (Nuset) da Es-
pep, com o apoio de uma comissão 
especialmente designada pela supe-

rintendência para esta finalidade.
A Espep tem como foco o desen-

volvimento de programas e projetos 
direcionados às finalidades de planejar, 
organizar, dirigir, coordenar, executar, 
controlar e avaliar as ações relativas à 
formação e desenvolvimento de recur-
sos humanos no âmbito da Administra-
ção Pública Estadual. A contratação do 
profissional será realizada quando sur-
girem as respectivas demandas. 

O processo seletivo se destina 
à estruturação de um Cadastro de 
Profissionais Especializados com ex-
periência acadêmica e profissional 
comprovadas nas áreas temáticas e 
respectivos cursos, para a prestação 
de serviços com vistas ao cumprimen-
to das diretrizes governamentais para 
a formação continuada, a capacitação 
e a qualificação dos servidores públi-
cos do Estado da Paraíba.

A inscrição constará do envio 
para o e-mail nuset.espep@gmail.
com da ficha de inscrição devi-
damente preenchida e assinada, 
acompanhada dos originais digita-
lizados (arquivo em formato PDF) 
dos documentos comprobatórios 
da experiência acadêmica e profis-
sional para fins de avaliação. Será 
permitida a inscrição em apenas 
uma área temática e o candidato 
poderá optar por até dois cursos 
da respectiva área, de acordo com 
o perfil comprovado.

As áreas temáticas constam 
como: Administração e Gestão 
da Qualidade; Educação; Direito; 
Planejamento e Finanças Públicas; 

Tecnologia da Informação; Gestão 
Patrimonial e Ambiental; Saúde; 
Segurança; e Políticas Públicas. 
De acordo com a diretoria ad-
ministrativa da Espep, tais áreas 
foram pensadas a partir de uma 
consultoria realizada em 2015 
junto a secretarias, órgãos esta-
duais e instituições parceiras vi-
sando oferecer as melhores capa-
citações aos servidores. De acordo 
com a coordenação de cursos da 
instituição, as inscrições para no-
vas capacitações serão oferecidas 
a partir de março deste ano.

O edital completo pode ser 
conferido no endereço http://parai-
ba.pb.gov.br/administracao/espep.

Divulgado o edital de escolha de
candidatos ao banco de dados

inStRutoReS da eSPeP

Foto: Secom

Na Escola Técnica Erenice Cavalcanti Fidélis, em Bayeux, foram aprovados 80 candidatos para o curso de Design de Móveis e 80 para Mecânica; as aulas terão início no dia 11 de fevereiro

Matrículas dos 
aprovados no 
Sisu seguem até  
terça-feira, 26

Janielle Ventura
Especial para a união

Os candidatos aprovados 
no Sistema de Seleção Unifica-
da (Sisu) começaram a realizar 
suas matrículas nas institui-
ções de ensino superior públi-
co. De acordo com o cronogra-
ma do Ministério da Educação, 
o prazo teve início ontem e vai 
até a próxima terça-feira (26). 
Aqueles que não conseguiram 
se matricular podem manifes-
tar interesse na lista de espera 
até o dia 29 de janeiro, pelo 
site sisu.mec.gov.br . No dia 4 
de fevereiro, haverá convoca-
ção dos candidatos na lista.

As matrículas dos alunos 
serão feitas na IES em que o 
candidato foi inscrito durante 
o processo de seleção. Foram 
destinadas 15.379 vagas para 
o Estado da Paraíba, distribuí-
das entre quatro instituições. 
As vagas para o Sisu 2016.1 
estão distribuídas da seguinte 
forma: 7.700 vagas para a Uni-
versidade Federal da Paraíba; 
3.135 vagas para a Universida-
de Federal de Campina Gran-
de; 3.244 vagas para a Univer-
sidade Estadual da Paraíba e 
1.300 vagas para o Instituto 
Federal da Paraíba.

Quando a manifestação 
na lista de espera for realizada, 
deve-se atentar na mensagem 
de confirmação e ter a certeza 
de que ela foi efetuada. A con-
vocação dos candidatos para 
a matrícula cabe às próprias 
instituições de ensino. Sendo 
assim, é importante que os 
candidatos acompanhem as 
convocações da lista de espera 
junto à instituição na qual te-
nha manifestado interesse.

inscrição

Só podem se 
candidatar os 
professores 
licenciados 
em Língua Inglesa 
em pleno 
exercício na 
função docente 
na Educação 
Básica III
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Chuvas trazem esperança de 
bom inverno no Sertão da PB
Em Patos, choveu do final 
da tarde de quinta-feira 
até a manhã de ontem 

Jefferson Saldanha
jeffersonsaldanha1@hotmail.com

As chuvas registradas 
em várias cidades do Sertão 
no final da tarde de quinta-
-feira (21) trouxeram de vol-
ta a esperança de um bom in-
verno, principalmente para 
quem vive da agricultura e 
reside na Zona Rural. Na ci-
dade de Patos, a chuva se 
estendeu durante toda a ma-
drugada e manhã de ontem.

Apesar das várias horas 
de precipitações, não houve 
nenhum registro de proble-
mas graves porque a chuva, 
apesar de persistente, caiu 
de forma moderada. Duran-
te toda o dia de ontem o céu 
permaneceu nublado e a sen-
sação climática era bastante 
agradável.

Em alguns municípios 
polarizados por Patos, que 
compreende a Região Metro-
politana, há registro de chuvas 
com índices de até 100mm, 
como ocorreu em algumas 
comunidades rurais do mu-
nicípio de São José de Espi-

nharas, a exemplo do Sítio 
Travessia, onde inclusive, o 
açude da localidade sangrou.

De acordo com a meteo-
rologista Marle Bandeira, da 
Agência Executiva de Gestão 
das Águas (Aesa), as chuvas 
deste período fazem parte da 
pré-estação chuvosa, tendo 
em vista que o inverno na re-
gião do Sertão compreende 
os meses de fevereiro a maio. 
Ela informou que a previsão 
para as próximas 24 horas 
é de possibilidade de novas 
precipitações nas regiões de 
Sertão, Alto Sertão, Cariri e 
Curimataú.

Acidentes com moto crescem 900% em 15 anos 

Índices de três anos foram superados

A semana foi de muita 
chuva na região de Sousa, 
Sertão da Paraíba. Foram re-
gistradas chuvas na segunda, 
quarta, quinta e sexta-feira. 
As últimas chuvas duraram 
mais de dez horas, começan-
do na quinta-feira à noite e 
seguindo durante a madru-
gada até a manhã de ontem.

Segundo informações 
divulgadas pela unidade do 
Dnocs (Departamento Nacio-
nal de Obras contra a Seca), 
através de pluviômetro ofi-
cial localizado na Zona Leste 
da cidade,  a chuva registrada 
em Sousa na sexta-feira foi de 
32mm. Outras informações 
apontaram para uma chuva 
de 45mm na Zona Leste de 
Sousa, com registro feito em 
pluviômetro particular loca-
lizado em uma residência às 
margens da BR-230, saída 
para Cajazeiras.

O mês de janeiro já é o 
mais chuvoso dos últimos 

três anos na cidade de Sou-
sa. Em 2013, o acumulado no 
primeiro mês do ano foi de 
28.3mm; em 2014 o índice 
de chuva foi de 23.8mm e em 
janeiro de 2015 a soma do 
que choveu em janeiro regis-
trou 54.1mm. Neste ano de 
2016, o mês de janeiro ainda 
não acabou e o acumulado de 
chuvas em Sousa já supera a 
marca dos 150mm.

Em várias cidades da 
região também foram regis-
trados índices importantes, 
o que vem motivando mui-
tos agricultores a prepara-
rem a terra para o plantio de 
culturas tradicionais como 
milho e feijão.

De acordo com relato de 
populares com base em plu-
viômetros não oficiais, foram 
registradas chuvas superio-
res a 70mm. Na comunidade 
do Matumbo, Zona Rural de 
Sousa, a chuva registrada foi 
de 66mm. No Sítio Timbaú-
ba, Zona Rural do município 
de Nazarezinho, o índice che-
gou a 75mm.

Na comunidade de Ra-
mada, Zona Rural da cidade 
de São Francisco, a chuva 
registrada alcançou 22mm e 
com a informação que mui-
tos moradores do campo já 
começaram o plantio em áre-
as que já haviam sido prepa-
radas depois das primeiras 
chuvas registradas em janei-
ro. Na Fazenda Nova York, 
Zona Rural de Santa Cruz, 
a chuva foi de 20mm e inte-
grantes da comunidade se 
reuniram para fazer reparos 
no Açude do Moralinho, pe-
queno manancial que serve 
para armazenar água para o 
período de estiagem.

O otimismo aumentou 
depois das boas chuvas re-
gistradas no dia 20 deste 
mês, dedicado a São Sebas-
tião, padroeiro das chuvas 
no Sertão da Paraíba. O san-
to é padroeiro das cidades 
de Lastro e Nazarezinho, na 
Grande Sousa, e as festivida-
des em homenagem ao san-
to foram acompanhadas de 
muita chuva.

George Wagner
georgewagner1@gmail.com

Precipitações desse período na região fazem parte da pré-estação chuvosa, de acordo com Aesa

O Governo do Esta-
do da Paraíba, por meio 
da Superintendência de 
Administração do Meio 
Ambiente (Sudema), dá 
continuidade às ativida-
des do projeto Praia Lim-
pa Verão Rico hoje, das 
8h às 13h, e amanhã, das 
9h às 14h, com ativida-
des em Camboinha, pró-
ximo ao antigo Bar do 
Marcão, em Cabedelo 
e nas praias de Pitimbu, 
Tabatinga e Jacumã, no 
município do Conde. Na 
ocasião, serão realizadas 
gincanas, distribuição de 
materiais educativos e 
atividades culturais en-
volvendo temáticas rela-
cionadas à preservação 
do meio ambiente.

“Nessas praias, o 
número de veranistas e 
turistas é muito grande 
e achamos importante 
levar o trabalho para 
esses locais, buscando 
propagar a educação 
ambiental nos usuários e 
comerciantes locais para 
diminuir os impactos que 
os resíduos provocam no 
ecossistema marinho”, 
explicou a coordenado-
ra de Educação Ambien-

tal da Sudema, Taciana 
Wanderley Cirilo.

No último fim de se-
mana, cerca de cinco mil 
pessoas participaram das 
atividades do projeto 
Praia Limpa Verão Rico 
em Baía da Traição e Lu-
cena, no Litoral  Norte 
do Estado.  As ações vão 
até o dia 14 de fevereiro 
e acontecerão nas praias 
mais movimentadas, a 
exemplo de Tambaú, 
Cabo Branco e Penha, 
na capital; Camboinha e 
Areia Vermelha, no mu-
nicípio de Cabedelo; Ja-
cumã, Pitimbu e Grama-
me, no Conde; e Baía da 
Traição, no Litoral Norte.

Sudema leva projeto 
a Cabedelo e Conde

PRAIA LIMPA VERÃO RICO

Amanhã é o Dia Munici-
pal da Paz no Trânsito, data 
criada pela Lei 11.973/2010 
em alusão à morte da defen-
sora pública Fátima Lopes, 
vítima de um acidente de 
trânsito no dia 24 de janeiro 
de 2010. O objetivo é também 
o de conscientizar a popula-
ção dos seus direitos e deve-
res no trânsito. Foi pensando 
nisso que os educadores de 
trânsito da Superintendência 
Executiva de Mobilidade Ur-

bana (Semob-JP), criaram a 
campanha “Eu quero paz no 
trânsito”. 

Visando conscientizar 
a população para um trânsi-
to mais seguro, a campanha 
terá uma programação espe-
cial durante todo o dia, com 
concentração às 16h, no Bus-
to de Tamandaré, onde será 
realizado um adesivaço a veí-
culos que estiverem passan-
do pelo local, além de panfle-
tagem junto a pedestres da 
orla. Às 18h será promovida 
a Caminhada pela Paz, que 
seguirá até o Largo da Game-

leira, onde ocorrerá o encer-
ramento das atividades.

No evento, a população 
será orientada por especia-
listas no trânsito, que irão 
falar sobre o respeito à fai-
xa de pedestre e vagas es-
peciais (idoso e deficiente), 
cumprimento do limite de 
velocidade, e a proibição do 
uso de aparelhos eletrônicos 
enquanto dirige e da mistura 
bebida alcoólica e direção, 
entre outros assuntos.

Os números de aciden-
tes de trânsito assustam. De 
acordo com o Ministério da 

Saúde, em média 45 mil pes-
soas perdem a vida todos os 
anos em decorrência de aci-
dentes de trânsito, o que co-
loca o Brasil na 5ª posição no 
ranking de países que mais 
têm mortes por esse tipo de 
acidente. 

Atualmente, tais aciden-
tes já representam um custo 
global de US$ 518 bilhões/
ano. Se nada for feito, a Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS) estima que devere-
mos ter 1,9 milhão de mor-
tes no trânsito em 2020 e 2,4 
milhões em 2030.

Dia Municipal da Paz no Trânsito 
tem programação especial na orla 

ALERTA NA CAPITAL

Iluska Cavalcante
Especial para A União

Segundo o Mapa da Vio-
lência no Trânsito, publicado 
em 2013, o Sistema de In-
formação sobre Mortalidade 
(SIM) registrou no período da 
década de 2000 e 2011 que o 
número de mortes nas vias pú-
blicas passou de 28.995 para 
43.256, o que representa um 
aumento de 49,2%.

De acordo com o Mapa, os 
acidentes com motocicleta são 
os que mais crescem no Brasil. 
Segundo dados do SIM, a quan-
tidade de mortes por acidentes 
desse tipo aumentou de for-
ma trágica. O número passou 

de 1.421 no ano de 1996 para 
14.666, em 2011. O crescimen-
to foi de 932,1%. Já a morte por 
automóveis cresceu de forma 
mais lenta, 72,9% nos 15 anos.

Segundo análise realiza-
da pelo Mapa da Violência, se 
excluíssemos os motociclistas 
dos cálculos, veríamos que, 
entre 1996 e 2010, o número 
de mortes no trânsito cairia de 
33,9 mil para 27,5 mil. Ou seja, 
as mortes iriam diminuir ao in-
vés de aumentar. 

Na Paraíba, o número de 
mortes de motociclistas já re-
presenta mais da metade do 

total em acidentes de trânsito. 
Durante 2015 foram atendi-
das, no Hospital de Trauma de 
João Pessoa, 10.272 pessoas 
por acidentes de trânsito. Des-
ses, 7.374 foram de motocicle-
tas. Esse número vem crescen-
do a cada ano. Em 2014, era de 
6.705.  

Além disso, o Mapa obser-
vou que o número de riscos de 
morte por acidentes de moto-
cicletas aumentou, levando em 
consideração que o número 
de frotas cresceu 491%, entre 
1998 e 2011, e o de mortes de 
motociclistas 610%. Já com 

os automóveis foi diferente; 
os riscos então diminuindo. A 
frota aumentou 118% nesse 
mesmo período, e o número de 
mortes cresceu menos, 72%.

A educação no trânsito 
também influencia no que diz 
respeito à diminuição de aci-
dentes. Cada um pode fazer a 
sua parte, pegar táxi quando 
beber ou usar a seta antes de 
dobrar em alguma rua, por 
exemplo, são algumas atitudes 
que fazem a diferença na hora 
de evitar um acidente e ajudam 
a concretizar a tão sonhada paz 
no trânsito.

Haverá gincanas, 
distribuição 
de materiais 
educativos e 
atividades 
culturais sobre 
preservação do 
meio ambiente

FOTO: Jefferson Saldanha
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PM apreende 5 mil pacotes de 
cigarros e detém dois suspeitos 
Entre o material apreendido 
havia produtos de fabricação 
coreana e paraguaia

Alterado início de 
período letivo 

A Pró-Reitoria de Graduação 
da Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) publicou portaria alterando 
para 1º de fevereiro o início das 
aulas do período letivo 2015.2 no 
Centro de Ciências, Tecnologia e 
Saúde (CCTS), do Campus de Araru-
na. A decisão considerou a proposta 
encaminhada pela direção do CCTS 
sobre a necessidade de um prazo 
maior para a conclusão das obras do 
setor elétrico, bem como a necessi-
dade de proceder à seleção de do-
centes substitutos para o início das 
atividades letivas. Devido a altera-
ção, o calendário acadêmico será 
ajustado ao longo do período letivo.
Nos demais campi o período letivo 
terá início no dia 25 de janeiro.

Pronatec no IFPB 
abre inscrições

O Instituto Federal de Edu-
cação da Paraíba (IFPB) lançou 
novo edital para selecionar apoio 
acadêmico-administrativo para 
trabalhar no Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec). Há uma vaga 
para a unidade de ensino de São 
José do Sabugi, administrada pelo 
Centro de Referência em Educação 
Profissional e Tecnológica de Santa 
Luzia. É preciso ter curso superior 
completo para se inscrever. A re-
muneração é de R$ 18 por hora-
trabalho. As inscrições serão de 25 
a 29 de janeiro. Acesse aqui o Edi-
tal nº 007/2016 e seus Anexos: 
http://www.ifpb.edu.br/reitoria/
pro-reitorias/proext/editais/edi-
tais-2016/edital-n.o-007-2016

Sine-PB oferta 442 
vagas de emprego

O Sine-PB está disponibilizan-
do um total de 442 vagas no mer-
cado de trabalho. As oportunidades 
são para diversos profissionais, in-
cluindo mecânico de auto em geral, 
operador de telemarketing, solda-
dor mecânico, ajudante de serra-
lheiro, cabeleireira. Os interessados 
devem procurar as unidades do Sine 
em João Pessoa, Campina Grande, 
Cabedelo, Bayeux, Santa Rita, Mon-
teiro e Mamanguape.  A sede do Sine 
PB em João Pessoa fica na Rua Du-
que de Caxias, 305, no Centro, pró-
ximo ao Terceirão. Para se cadastrar, 
o candidato deve apresentar docu-
mentos pessoais. Mais informações 
podem ser obtidas também pelos 
telefones 3218-6619, 3218-6618 
ou 3218-6624 (em João Pessoa), e  
3310-9412 (em Campina Grande). 

Previsão do tempo 
para a Paraíba

A Agência Executiva de Gestão 
das Águas (Aesa) prevê para hoje e 
amanhã nebulosidade variável com 
possibilidade de chuva a qualquer 
momento em todo o setor leste do 
Estado, que engloba as regiões do 
Agreste, Brejo e Litoral. Segundo 
a Aesa, a temperatura máxima na 
faixa litorânea deverá ficar em torno 
dos 30º C e a mínima, dos 24º C. Para 
a região do Brejo, previsão de máxi-
ma de 27º C e mínima de 21º C. No 
Agreste, a temperatura máxima po-
derá atingir os 29º C e a mínima, os 
21º C. Para as regiões do Cariri-Curi-
mataú, Alto Sertão e Sertão a previ-
são é de nebulosidade variável com 
possibilidade de chuvas isoladas. 
No Sertão, a temperatura máxima 
deverá chegar aos 33º C e a mínima, 
aos 23º C. Para o Alto Sertão, a Aesa 
prevê máxima de 32º C e mínima de 
23º C, enquanto para o Cariri-Curima-
taú há previsão de máxima de 31º C 
e mínima de 21º C. 

A Polícia Militar apreen-
deu 5.192 pacotes e mais 42 
carteiras de cigarros, que 
estavam em poder de dois 
suspeitos de crimes de con-
trabando. Os cigarros foram 
apreendidos no município 
de Itabaiana e na PB-057, 
que liga Itapororoca a Ma-
manguape.

Na madrugada de ontem, 
policiais da 2ª Companhia 
Independente de Polícia Mi-
litar, durante a realização de 
uma blitz na PB-057, entre os 
municípios de Itapororoca e 
Mamanguape, apreenderam 
4.700 pacotes de cigarros de 
fabricação coreana e para-
guaia, e detiveram Luciano 
Vicente, 30 anos, suspeito 
do crime de contrabando. 
O suspeito transportava 
os produtos em uma van e 
afirmou não possuir notas 
fiscais dos produtos. A car-
ga havia saído do estado do 
Piauí e o suspeito pretendia 
entregá-la em Mamanguape, 
de onde seria distribuída 
para outras cidades.

Na cidade de Itabaia-
na, na tarde de quinta-feira 

Os cigarros contrabandeados foram apreendidos no município de Itabaiana e na PB-057, rodovia que liga Itapororoca a Mamanguape

(21), a Polícia Militar re-
cebeu uma denúncia a res-
peito da venda de cigarros 
contrabandeados e, após le-
vantamentos realizados pelo 

Núcleo de Inteligência do 8º 
Batalhão de Polícia Militar, 
localizou o estabelecimento 
onde estavam sendo comer-
cializados os cigarros. Foram 

aprendidos 492 pacotes e 
42 carteiras de cigarros de 
diversas marcas, que esta-
vam em poder de Walter de 
Souza, 61 anos. O suspeito 

também não possuía notas 
fiscais dos produtos. Os dois 
suspeitos foram conduzidos 
para as delegacias responsá-
veis pelas áreas.

A Polícia Civil, por 
meio da Delegacia de 
Defraudações e Fal-
sificações (DDF) de 
Campina Grande, em 
conjunto com a Polícia 
Militar, prendeu em 
flagrante Odair José 
Vieira Monteiro. Ele 
era investigado por 
envolvimento em rou-
bos e explosões a cai-
xas eletrônicos e de-
veria estar cumprindo 
pena no Presídio de 
Parnamirim (RN). 

De acordo com o 
delegado titular da 
10º seccional, com 
sede em Campina 
Grande, Iasley Almei-
da, o preso teria se 
internado no Hospital 
de Emergência e Trau-
ma Dom Luiz Gonzaga 
Fernandes, e informou 
o nome falso de ‘Fa-
brício Martins Silva’. 

“Após o confron-
to dos dados, o caso 
levantou suspeita e 
foi informado à polí-
cia, que, após diligên-
cias, chegou à verda-
de. Diante disso, foi 
dada voz de prisão em 
flagrante e autuado 
pelos crimes de falsa 
identidade e falsidade 
ideológica (na moda-
lidade de fazer inserir 
dados falsos em do-
cumento público, ou 
seja, no prontuário do 
hospital)”, disse a au-
toridade policial.

Após ser comuni-
cada a prisão em fla-
grante à Justiça em 
Parnamirim, e foi de-
cretada a prisão, que 

foi cumprida na ma-
nhã de ontem, sendo 
o preso encaminhado 
para o município do 
Rio Grande do Norte. 

Operação Shalom
As Polícias Civil e 

Militar do Litoral Nor-
te deflagraram, na 
manhã de ontem, a 
operação Shalom, que 
teve como objetivo 
desarticular uma qua-
drilha criminosa en-
volvida com o tráfico 
de drogas, homicídios 
e ainda roubos na re-
gião de Mamanguape 
e Rio Tinto. Foram 
presos em flagrante: 
Mayara Pinheiro de 
Oliveira, 21 anos; Lu-
ciano Matias, de 22 
anos; e Izaquiel Silva, 
de  23 anos.

De acordo com 
o comandante da 2ª 
Companhia Indepen-
dente de Polícia Mi-
litar, capitão Alberto 
Filho, participaram da 
Operação cerca de 80 
policiais entre civis e 
militares, e a Justiça 
expediu 15 mandados 
de busca e apreensão. 
Durante o cumpri-
mento dos mandados, 
foram apreendidos 
nas residências dos 
três presos em fla-
grante: três espingar-
das calibre 12, dois 
revólveres calibre 38, 
uma balança de preci-
são, uma quantidade 
de maconha e ainda 
perfumes falsificados 
e outros objetos fru-
tos de roubo.

Acusado de roubo é 
preso no Trauma-CG

COM NOME FALSO

O secretário executivo do 
Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz), Manuel 
dos Anjos Marques Teixeira, 
divulgou ontem, através do 
Diário Oficial da União, que a 
base de cálculo dos combus-
tíveis (gasolina e óleo diesel) 
para cobrança de Imposto So-
bre Circulação de Mercadoria 
e Serviço (ICMS) em todos os 
estados brasileiros, inclusive 
no Distrito Federal, poderá 
sofrer alterações a partir do 
dia 1º de fevereiro.

Conforme divulgação da 
tabela do Confaz, o menor 

preço do combustível para o 
consumidor ficará com o es-
tado de São Paulo (gasolina 
comum R$ 3,2180) e o maior 
com o estado do Acre (gaso-
lina comum R$ 4,0341). Na 
Paraíba, o preço da gasolina 
na bomba para o consumidor 
ficará em torno de R$ 3,7455, 
mais caro do que em 13 esta-
dos da Federação.

Segundo o presidente do 
Sindicato dos empregados 
em Combustíveis e Deriva-
dos de Petróleo no estado da 
Paraíba (Sindipetro), esses 
preços repassados pelo Con-
selho Nacional de Política Fa-
zendária mostram a base de 
cálculo pra cobrança do ICMS 

de cada estado. “O Confaz di-
vulga quinzenalmente essa 
tabela, e ela revela o valor do 
imposto que é cobrado sobre 
o combustível por cada um 
dos estados da Federação”. 

Pela tabela do Confaz, a 
base de cálculo maior de ICMS 
já é cobrada no estado do Acre 
onde o combustível é vendido 
na bomba para o consumidor 
por uma média de R$ 4,341 a 
gasolina e R$ 3,571 o diesel; 
Rio de Janeiro, R$ 3,8510 gaso-
lina e R$ 3,2530 diesel; Brasília, 
R$ 3,9740 gasolina e R$ 3,4170 
diesel; Ceará, R$ 3,5500 gaso-
lina e R$ 3,0500 diesel; Per-
nambuco, R$ 3,7290 gasolina 
e R$ 3,1092 diesel.

Os donos de micro e pe-
quenas empresas devem es-
tar atentos aos prazos para 
adesão ao Simples Nacional 
e exclusão desse sistema por 
débito. O dia 29 de janeiro é 
a última data para quem qui-
ser aderir a este sistema de 
tributação que reduz a bu-
rocracia e os impostos pagos 
pelos pequenos negócios. 
este é o mesmo prazo para as 
empresas que já são optantes 
do Simples, mas estão ina-
dimplentes, possam regulari-
zar sua situação e não sejam 
excluídos do sistema simpli-
ficado. O Simples unifica oito 
tributos em um só boleto e ga-
rante o tratamento diferencia-
do para os pequenos negócios, 
ou seja, aqueles que faturam 
até R$ 3,6 milhões por ano.

Para o superintendente do 

Sebrae Paraíba, Walter Aguiar, 
os empresários devem se in-
formar o quanto antes para 
que possam usufruir dos bene-
fícios. “O Simples é um direito 
das micro e pequenas empre-
sas e é um modelo que facilita 
a vida dos empresários. É im-
portante que os donos de pe-
quenos negócios se informem 
com seus contadores sobre a 
adesão. e os que têm débitos 
devem regularizar o quanto 
antes para que possam perma-
necer neste sistema”.

O pedido de adesão deve 
ser feito no site do Portal do 
Simples Nacional (http://
www8.receita.fazenda.gov.
br/SimplesNacional). Quem 
perder o prazo de 29 de janei-
ro, só poderá entrar no siste-
ma em 2017. A empresa que 
fez o agendamento de opção 

do Simples no final do ano 
passado e que não apresen-
tou nenhuma pendência de 
documentação já foi incluída 
no sistema automaticamente 
no dia 4 de janeiro.

As empresas que são 
optante do Simples, mas que 
estão em débito terão que 
regularizar sua situação tam-
bém até o dia 29 de janeiro. 
Quem não quitar ou parcelar 
seus débitos até esta data 
poderá ser excluído, em fe-
vereiro, deste sistema de 
tributação. As empresas po-
dem parcelar seus débitos 
tributários em até 60 meses.  
A quitação ou o parcelamento 
pode ser feito no site do Sim-
ples Nacional (http://www8.
receita.fazenda.gov.br/Sim-
plesNacional), com os valores 
corrigidos pela taxa Selic.

Confaz eleva base de cálculo 
do ICMS sobre combustível

Pequenos Negócios têm até o 
dia 29 para aderir ao Simples

gASOLINA E óLEO dIESEL

REgULARIZAÇÃO

José Alves
zavieira2@gmail.com

FOTO: Secom-PB
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PDT reafirma posição 
contra o impeachment 
de Dilma Rousseff
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CAPACITAÇÃO

PB prepara implantação do Apurasus
Gestão de custos no SUS 
e noções de contabilidade 
foram temas abordados

O Governo do Esta-
do, por meio do Núcleo de 
Economia da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES-PB), 
realizou, na manhã dessa 
sexta-feira, 22, mais uma ca-
pacitação para os diretores 
e representantes de hospi-
tais estaduais sobre o Siste-
ma Apurasus. A capacitação 
aconteceu no Centro Forma-
dor de Recursos Humanos da 
Paraíba (Cefor-RH), e reuniu 
representantes dos hospitais 
que ainda não implantaram o 
sistema do Programa Nacio-
nal de Gestão de Custos do 
Governo Federal (PNGC).

Participaram da ofici-
na diretores e técnicos das 
unidades hospitalares do 
município de Belém, Lagoa 
de Dentro, Serraria, Solâ-
nea, Santa Luzia, Itaporanga, 
Aguiar, Itabaiana, Itapororo-
ca, Piancó, Queimadas, além 
do Hospital Edson Ramalho, 
na capital.

Durante toda a manhã 
foram abordados temas como 
a importância de apurar cus-
tos, o que é PNGC, Gestão de 
Custos no SUS, Noções de 
Contabilidade de Custos, Me-
todologia de Custeio, entre 
outros. A faturista de contas 
médicas do Hospital de Serra-
ria, Maria Gorete dos Santos, 
falou sobre a importância da 
implantação do Sistema Apu-
rasus nas unidades hospita-
lares. “É muito importante 
a implantação do Apurasus, 
pois assim vamos ficar in-
formados de todos os custos 
do hospital, o que facilita e 

melhora muito o trabalho 
das unidades hospitalares, 
refletindo em melhorias no 
serviço e atendimento para a 
população paraibana”, disse.

A coordenadora do Nú-
cleo de Economia da Saúde 
da SES-PB, Shirleyanne Bra-
sileiro, estava animada com 
a adesão das unidades hos-
pitalares. “O Núcleo de Eco-
nomia está muito entusias-
mado, pois compareceram 
representantes de todas as 
unidades convidadas, e eles 
têm dado respostas satisfa-
tórias, demonstrando entu-
siasmo com a implantação do 
Apurasus, além de mostrar 
preocupação com os prazos. 

Podemos dizer que é um cho-
que de gestão cultural dentro 
da instituição formatar novos 
fluxos de controle para esses 
gastos”, explicou.

Shirleyanne lembrou que 
essa foi a última capacitação 
para a implantação, porém 
ainda serão realizadas duas 
etapas com a presença do 
Ministério da Saúde. “As pró-
ximas reuniões, todas com a 
participação do Ministério, 
serão para a apresentação da 
metodologia fundamentada 
e, em seguida, para a entrega 
do sistema. “O Ministério da 
Saúde fará a entrega final do 
Apurasus para toda a rede. 
Com isso, pretendemos estar 

com o sistema de custos fun-
cionando em toda a rede hos-
pitalar estadual até o final de 
abril”, concluiu Shirleyanne.

Apurasus 
É um sistema de infor-

mação disponibilizado pelo 
Ministério da Saúde em que 
todos os dados de gastos nas 
unidades de saúde do Esta-
do são parametrizados e, as-
sim, calculados os custos dos 
atendimentos finais nas uni-
dades de saúde. O programa 
tem o objetivo de promover 
a implantação, o acompanha-
mento e o controle dos custos 
hospitalares das unidades do 
Governo.

Capacitação reuniu diretores e técnicos de unidades hospitalares de vários municípios paraibanos

FOTO: Ricardo Puppe/Secom-PB

Fuba, vereador do 
Partido dos Trabalhado-
res de João Pessoa, foi 
um dos nomes lembra-
dos pelos membros da 
Direção Municipal para 
entrar na disputa da 
eleição majoritária des-
te ano na capital parai-
bana. Em seu segundo 
mandato na Câmara, o 
parlamentar agrade-
ceu a lembrança do seu 
nome, mas na sua opi-
nião, a conjuntura po-
lítica atual faz com que 
Charliton Machado seja 
a melhor escolha do PT. 

“Fiquei muito hon-
rado pela Direção Mu-
nicipal ter apresentado 
o meu nome, mas acre-
dito que neste momen-
to o nosso presidente 
estadual seria a escolha 
mais acertada. Ele pos-
sui condições de entrar 
na disputa eleitoral por 
diversos fatores, entre 
eles, a bagagem que 
traz como professor 
universitário e pesqui-
sador, o conhecimento 
da nossa cidade e das 
dificuldades que a nos-
sa população enfrenta, 
possui um ótimo rela-
cionamento com a nos-
sa militância, com os 

movimentos sociais e 
sindicatos, e sabe dia-
logar com a população. 
Além disso, Charliton 
tem todas as condições 
para unificar o partido, 
que fará uma campa-
nha qualificada e mili-
tante”, explicou. 

Fuba destacou que 
o tempo é de novos no-
mes para a disputa da 
Prefeitura de João Pes-
soa, mas fez uma ressal-
va: “Quando digo novos 
nomes também incluo 
uma nova forma de fa-
zer política. Não adianta 
ser um ‘jovem’ e efetuar 
uma política conserva-
dora. Precisamos de al-
guém que pense e faça 
política sem os vícios 
que minam qualquer 
tentativa de construir 
uma cidade melhor para 
a nossa população. O PT 
tem o melhor projeto 
para João Pessoa, copia-
do por muitos gestores, 
e agora temos a opor-
tunidade de apresentar 
para as pessoas um can-
didato que realmente 
entenda que é possível 
fazer uma política di-
ferente desta que es-
tamos presenciando na 
nossa cidade”.

Fuba se esquiva de 
candidatura à PMJP

PELA TANGENTE

Avançar na qualidade 
do serviço prestado à socie-
dade, promover treinamen-
to e qualificação de pessoal. 
Estas são duas das princi-
pais metas previstas no Pla-
no de Trabalho de 2016 do 
Fórum Cível da Comarca de 
João Pessoa, cujo documen-
to foi entregue ao presiden-
te do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, desembargador 
Marcos Cavalcanti, na ma-
nhã dessa sexta-feira, 22, 
pelo juiz Inácio Jário, diretor 
do Fórum da capital.

Antes da entrega do do-
cumento, foi feita uma ex-
planação dos objetivos a se-
rem alcançados no exercício 
de 2016 (com exibição de 
slides), feita pelo juiz Inácio 
Jário com apoio dos servido-
res Robson Araújo (gerente 
do Fórum) e Cleberson San-
tana (técnico).

O presidente Marcos 
Cavalcanti, após a exibição e 
apresentação do Plano, res-
saltou a dinâmica da atual 
direção do Fórum, ao tempo 
que parabenizou os juízes 
e magistrados que atuam 
naquela unidade judiciária 
pelo sucesso alcançado em 
2015. “Em 2015, o número 
de processos sentenciados 

Plano de Trabalho do Fórum 
Cível da capital é apresentado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

FOTO: Divulgação/TJPB

foi superior ao número de 
processos distribuídos”, na-
quele Fórum”, observou.

A iniciativa do diretor 
em apresentar o Plano de 
Trabalho para 2016 tam-
bém foi ressaltada pelo 
presidente Cavalcanti. “O 
Plano de trabalho é impres-
cindível em uma gestão mo-
derna, é um planejamento 
que vai nortear as ações 
prioritárias a serem desen-
volvidas durante o ano em 
exercício. Está de parabéns 
toda equipe do Fórum, sob a 
direção do juiz Inácio Jário”, 
finalizou.

Todo o planejamento 
visa avançar na qualidade 

do serviço prestado pelo 
Fórum Cível da capital, se-
gundo acrescentou o diretor 
Inácio Jário. “Nesse esforço, 
vale ressaltar o apoio que 
tivemos da Presidência do 
Tribunal de Justiça”, acres-
centou Inácio Jário.

O Plano de Trabalho traz 
como novidade a instituição 
do “Prêmio Eficientes 2016”, 
além da promoção de cursos 
de capacitação, workshops e 
incremento na área de Qua-
lidade de Vida. Entre os ob-
jetivos, estão: melhorar 60% 
os resultados nos cartórios; 
profissionalizar as chefias 
dos cartórios; e formar equi-
pes comprometidas.

Principal novidade para 2016 será a valorização dos servidores
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Um voto de confiança
Desejo prestar uma homenagem ao bem-

-apetrechado economista Joaquim Levy. Por motivos 
internos do governo e pela falta de apoio de sua base 
parlamentar, ele não pôde levar a cabo o bom pro-
grama de devolver o Brasil aos trilhos do desenvolvi-
mento econômico e social.

E aproveito para desejar ao seu substituto, tão 
bem preparado quanto ele, Nelson Barbosa, que en-
contre um ambiente interno mais amigável e externo 
politicamente mais pacificado, para que sua ação 
possa ser frutuosa.

Seus respectivos asseclas insistem em procla-
mar suas diferenças brandindo as fontes ideológicas 
da alma mater de cada um. Levy seria fruto da fonte 
do virtuoso neoliberalismo que vive na Universidade 
de Chicago. Barbosa seria uma ameaçadora semente 
fértil da New School University, de Nova York.

Segundo nossa “elite cientificista”, com apoio no 
ignorante mercado, trata-se de um perigoso gueto 
“heterodoxo”, onde se pratica uma estranha mistura 
da kaleckianismo e desvios post-keynesianos tempe-
rados por um marxismo “prêt-à-porter”...

É preciso superar tão indigente preconceito. 
Para os dois, a economia é um conhecimento empíri-
co cujo uso tem de se submeter às condições institu-
cionais sob as quais se vive.

Quando a “revolução” está excluída, a solução 
“ótima” é executar as melhores medidas econômicas 
selecionadas dentro do espaço politicamente factível, 
como fizeram os países hoje desenvolvidos.

A contribuição de Kalecki é importante e trans-
cende o fato que antecipou Keynes em alguns as-
pectos, o que é superdimensionado por seus admi-
radores. Para os dois, a determinação do nível de 
demanda efetiva depende do nível de investimento.

A diferença reside nos estímulos ao investimen-
to. Um aspecto interessante em alguns modelos de 
Kalecki é que ele introduz, explicitamente, a distri-
buição de renda, como fizeram Malthus, Ricardo, 
Stuart Mill e Marx.

Mas, afinal, o que separa Keynes de Kalecki? 
Nada mais simples: Keynes trabalhou para salvar o 
capitalismo; Kalecki, para provar que ele não pode 
ser salvo!

O que realmente importante é que, para ambos, 
o maior pecado de uma organização social é ser inca-
paz de proporcionar emprego para todos que querem 
e podem trabalhar, oferecendo-lhes salários decentes 
proporcionais às suas habilidades e bastante para 
dar-lhes identidade e recepcioná-los na cidadania.

Ambos sabiam que o nível de atividade da eco-
nomia, enquanto existem fatores de produção dispo-
níveis, é função da demanda efetiva, cujo nível, por 
sua vez, depende, fundamentalmente, do volume do 
investimento (público + privado).

Para Keynes, o investimento privado é função 
do “espírito animal” do empresário. Se está desa-
tivado, o governo pode emitir dívida pública, cap-
turar a poupança privada e investi-la em projetos de 
infraestrutura que terão efeitos duradouros sobre a 
produtividade do sistema. Acabarão modificando a 
“expectativa” dos empresários e levando-os a voltar a 
investir, recuperando a renda e o emprego.

Num famoso e revelador artigo de 1943, “Political 
aspects of full employment”, Kalecki, implicitamente, 
considerou ingênuo o argumento anterior. Afirma que 
a “hipótese de que um governo manterá o pleno em-
prego numa economia capitalista, mesmo se soubesse 
como fazê-lo, é uma falácia”, por três motivos.

Os empresários: 1. “Se oporão ao pleno emprego 
produzido pelo governo, porque isso amplia a área de 
sua intervenção”. 2. “Não apreciam os investimentos 
públicos e são contra os subsídios ao consumo” e, 
principalmente, 3. “Não gostam das consequências 
do pleno emprego, porque ele destrói o instrumento 
que disciplina o trabalhador: o desemprego”.

Logo, pleno emprego e capitalismo se excluem. 
Se desejamos o primeiro, temos de acabar com o se-
gundo. O fato é que Kalecki, no auge do seu prestígio 
intelectual e poder (1955-1965), e seus modelos não 
produziram o desenvolvimento da Polônia.

Apenas o mesmo “pleno emprego” com baixa 
produtividade que parasitou todo o socialismo “real” 
e custou a liberdade de duas gerações de poloneses...

O leitor deve estar se perguntando: o que essa 
pedante peroração tem a ver com o ministro Nelson 
Barbosa? A boa notícia é: nada! Por que, então, negar-
lhe um voto de confiança? (Reproduzido da Carta 
Capital)

PDT referenda posição em defesa 
de Dilma e contra Eduardo Cunha
Pedetistas também selaram 
apoio à candidatura de Ciro 
Gomes para presidente

O diretório nacional do 
PDT aprovou por unanimi-
dade, na manhã dessa sexta-
-feira, 22, posicionamento 
contrário ao impeachment da 
presidente Dilma Rousseff e a 
favor do afastamento do pre-
sidente da Câmara, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ). As ques-
tões já tinham sido aprovadas 
pela executiva nacional da si-
gla em 2015, mas precisavam 
ser referendadas pelo diretó-
rio para ter validade política.

O diretório aprovou os 
posicionamentos em reunião 
que deve contar com a parti-
cipação da presidente Dilma 
Rousseff. Também constava 
na agenda presidencial parti-
cipar de ato em homenagem 
ao ex-governador Leonel Bri-

Igor Gadelha
Da Agência Estado

Kelly Oliveira 
Da Agência Brasil

O governo estuda a possibili-
dade de o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) ser usa-
do como garantia para emprésti-
mo consignado. A informação foi 
dada pelo ministro da Fazenda, 
Nelson Barbosa, em conversa com 
jornalistas, em Davos, na Suíça.

Barbosa disse que o governo re-
cebeu essa proposta de instituições 
financeiras. A ideia é usar o saldo da 

multa do FGTS, caso o trabalhador 
perca o emprego. Segundo o mi-
nistro, o argumento em defesa da 
proposta é que, em momento de 
alta do desemprego, o uso do FGTS 
reduziria o risco de inadimplência, 
no caso dos trabalhadores do setor 
privado e, por consequência, a taxa 
de juros cairia.

De acordo com o ministro, a 
medida foi apresentada ao governo 
no ano passado. Barbosa disse ain-
da que o governo pediu mais deta-
lhes sobre a proposta às instituições 

financeiras. “Não tem uma decisão 
ainda”, disse Barbosa, ressaltando 
que é preciso confirmar em quanto 
a taxa de juros seria reduzida e qual 
seria o impacto no FGTS.

Barbosa participa, em Davos, 
do Fórum Econômico Mundial, 
que reúne lideranças de diversos 
países para discutir temas econô-
micos de interesse global, como 
estratégias para a retomada do 
crescimento ao redor do mundo, e 
ações para o aquecimento da eco-
nomia nos países.

Governo estuda permitir uso do 
FGTS como garantia de empréstimo

CONSIGNADO EM FOLHA

zola, fundador do PDT, par-
tido ao qual a presidente foi 
filiada antes de entrar no PT. 
Morto em 2004, Brizola teria 
completado 94 anos hoje.

Ciro presidente
Durante a reunião, o di-

retório nacional também re-
ferendou posição a favor de 
candidatura própria do PDT à 
Presidência da República em 
2018. Logo após a aprovação, 

membros do partido puxaram 
coro a favor da candidatura 
do ex-ministro da Integração 
Nacional do governo Lula Ciro 
Gomes. “Brasil para frente, 
Ciro presidente”, gritavam.

Em discurso, o ex-minis-
tro cearense afirmou que não 
entrou no partido só para ser 
candidato. Ponderou, contu-
do, que aceita “qualquer ta-
refa que o PDT entenda que 
esteja à altura de enfrentar”. 

Apontado como pro-
vável candidato do PDT à 
Presidência da República 
em 2018, o ex-ministro 
Ciro Gomes (CE) recebeu 
saudação “especial” da 
presidente Dilma Rous-
sef. Após cumprimentar 
outros pedetistas, Dilma 
afirmou que considera 
Ciro de “forma especial”. 
“Às vezes, ele briga co-
migo, mas sempre digo 
para imprensa: não bri-
go com ele, por um mo-
tivo importante. A gente 
não briga com uma pes-
soa que demonstrou ao 
longo do meu convívio 
imensa lealdade e capa-
cidade de luta”, disse.

Recebida por gritos 
de “não vai ter golpe”, 
a presidente também fez 
um afago ao PDT, parti-
do ao qual foi filiada an-
tes de se integrar ao PT. 
Ela disse estar muito feliz 
em poder participar da 
reunião do partido, por 
estar ao lado de compa-
nheiros que têm defen-
dido a soberania nacio-
nal e compromisso com a 
democracia brasileira. 

O carinho com Ciro 

e o PDT ocorre em mo-
mento em que Dilma 
busca apoio contra o im-
peachment. Apesar de 
alguns pedetistas terem 
feito críticas à política 
econômica do governo 
dela antes de sua chega-
da, o diretório nacional 
do PDT referendou, por 
unanimidade, no even-
to, posição contrária do 
partido ao impedimento 
da presidente. 

O diretório também 
referendou posiciona-
mento do PDT em defesa 
do afastamento de Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ) da 
presidência da Câmara. 
Adversário do Planalto, 
o peemedebista é investi-
gado pela Operação Lava 
Jato e enfrenta processo 
por quebra de decoro 
parlamentar no Conselho 
de Ética da Casa.

Mais cedo, durante 
a reunião do PDT, Ciro 
criticou o impeachment, 
mas não poupou críticas 
ao governo.

FMI
Um pouco antes, 

Dilma afirmou ter fica-
do “estarrecida” com o 
trecho do relatório de 
previsões divulgado nes-
ta semana pelo Fundo 

Monetário Internacional 
(FMI), no qual a institui-
ção cita o Brasil.

Dilma se disse assus-
tada com a frase em que 
o FMI cita a “continuida-
de da situação crítica” no 
Brasil como um dos três 
principais fatores que 
explicam as dificuldades 
que a economia mundial 
enfrenta. Segundo a en-
tidade, a crise brasileira 
é ocasionada por dois 
motivos: a duração da 
instabilidade política e as 
investigações dos atos de 
corrupção na Petrobras. 

De acordo com a pre-
sidente, além da instabi-
lidade no Brasil, o Fundo 
Monetário Internacional 
citou no relatório a di-
minuição do crescimento 
econômico na China e a 
instabilidade nos países 
do Oriente Médio como 
motivos “relevantes” para 
a crise internacional. 

Dilma diverge das 
previsões do FMI e disse 
ter certeza de que “va-
mos estabilizar politica-
mente o País”. “Vamos 
assegurar a tranquilida-
de para o País voltar a 
crescer”, afirmou. A pre-
sidente prometeu que 
o governo vai voltar a 
gerar emprego e renda. 

“Vamos voltar a desen-
volver esse País”.

Segundo a petista, 
os investimentos vão vol-
tar e o Brasil vai voltar a 
crescer. Para ela, isso será 
possível porque o País 
tem fundamentos sóli-
dos. “Neste ano de 2016, 
é aqui e agora, que va-
mos decidir qual é o ca-
minho do Brasil nos pró-
ximos anos”, afirmou.

Em um gesto de que 
está disposta a dialogar, 
Dilma disse contar com o 
apoio do PDT e pediu su-
gestões aos membros do 
partido para o governo. 
“Aceito e preciso de su-
gestões, porque as críti-
cas e sugestões de vocês 
são no sentido de melho-
rar e fazer o Brasil ir para 
frente”, declarou.

Dilma ressaltou ain-
da que sua gestão vai 
manter programas so-
cais, diferentemente de 
outros partidos ou go-
vernos, os quais ela não 
citou. “Tem gente que 
acaba com programa 
social, porque tem que 
acabar, que reforma 
programa social para 
extingui-lo. Nós não. As-
seguramos, reformamos 
programas sociais para 
melhorá-los”, disse.

“Ciro demonstrou capacidade de luta”  
Igor Gadelha e
Isadora Peron
Da Agência Estado

Ciro deve seguir em giro pelo 
Brasil, nos próximos meses, 
para tentar viabilizar sua can-
didatura à Presidência da Re-
pública daqui a três anos. 

Apesar de se dizer con-
tra o impeachment de Dilma, 
Ciro não poupou críticas à 
política econômica atual. Se-
gundo o dirigente, o governo 
se desconstruiu muito rapi-
damente com a “negação do 
compromisso que lhe dera 
vitória eleitoral”, nomeando 
para pilotar a economia bra-
sileira o exministro Joaquim 
Levy.

Opção ao PT
Como mostrou nessa 

quinta-feira a Agência Estado, 
o presidente nacional do PDT, 
Carlos Lupi, disse que tem 
procurado dirigentes do PT 
em busca de apoio à candida-
tura de Ciro. De acordo com 
Lupi, petistas têm recebido 
com “muita simpatia” o nome 
do ex-ministro.

FoTo: Jose Cruz/Agência Brasil

No evento, Dilma revelou ter carinho especial por Ciro Gomes



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 23 de janeiro de 2016

PolíticasBrasil

Cristovam Buarque diz que PT se 
“autoassassinou” e critica governo
Ex-reitor da UnB, conhecido por defender a educação, 
senador foi ministro durante governo Lula

Foto: Agência Senado

Cristovam Buarque, ministro da Educação no governo Lula, foi demitido por telefone após desgaste

Na sua visão, por que o 
governo chegou a esse pon-
to? Quem tem mais culpa, 
Dilma ou o PT?

Acho que a grande culpa é 
do PT. O PT se autoassassinou. 
Há uma diferença entre auto-
assassinato e suicídio: suicídio 
é um gesto consciente, em que 
existe até uma dignidade; o au-
toassassinato nem é consciente 
nem carrega dignidade.

O PT se autoassassinou 
por recusar o mérito nos seus 
dirigentes: nomeava ministro, 
vice-ministro, subministro, di-
retores apenas por interesses 

imediatistas, corporativos. Se 
autoassassinou por não pensar 
o médio e longo prazo do Bra-
sil, por ficar prisioneiro da pró-
xima eleição, por abrir mão das 
reformas necessárias que po-
deria ter feito, sobretudo com a 
grande liderança que era Lula.

Agora, a Dilma colaborou. 
Ela poderia ter se “indepen-
dizado” do PT, mas continuou 
dependente dele, e com isso 
destruiu seu governo.

Como vê o papel do 
seu partido, o PDT, na base 
aliada?

O PDT, como partido, não 
existe: é uma associação, um 
clube de militantes sob o co-
mando absoluto do Carlos Lupi.

Em 2007, ele assumiu o 
Ministério do Trabalho. De lá 
para cá, continua sempre jun-
to ao governo em troca de mi-
nistério e isso destruiu o PDT 
como partido, fez dele o que 
o Pedro Taques (ex-senador 
e atual governador do Mato 
Grosso) chamava de “puxadi-
nho do PT”.

E a situação é essa, ao pon-
to de hoje ele ter colocado um 
candidato a presidente escolhi-

do pelo Lula, o Ciro Gomes, cujo 
papel é preencher o vazio que 
haverá se o PT e o Lula não se 
recuperarem do impacto.

Do impacto da Operação 
Lava Jato?

Da Lava Jato e do fracasso 
do governo Dilma. E é um erro 
achar que esse fracasso decorre 
da Lava Jato. Do ponto de vista 
ético, sim, mas também dos er-
ros que ela cometeu na condu-
ção do governo.

Se fosse a Lava Jato sem 
inflação, com a economia cres-
cendo, seria diferente: apenas o 

PT carregaria o problema. Mas 
temos recessão, inflação, infra-
estrutura desorganizada, crise 
de gestão. O problema é a soma 
com a crise socioeconômica.

E o PDT optou equivo-
cadamente, e digo isso desde 
2007, em vez de ser uma al-
ternativa para o Brasil, por ser 
coadjuvante de um partido e de 
um governo em fase terminal.

O que o manteve no PDT 
até hoje, então?

Primeiro, porque sair de 
um partido é algo muito dolori-
do, complicado. E você sempre 

O Tribunal de Contas (TCE-TO) e o 
Ministério Público do Tocantins (MPE-
TO), ignorando a crise financeira do 
Estado, decidiram gastar quase R$ 10 
milhões no pagamento de retroativos 
do auxílio-moradia.

No TCE-TO, o custo aos cofres púbi-
cos será de R$ 6,8 milhões a serem pa-
gos a 26 conselheiros e procuradores. 
Ato neste sentido, assinado pelo presi-
dente do tribunal, Manoel Pires, foi pu-
blicado no boletim do tribunal, terça-
feira, 19. O valor, a ser quitado em 47 
vezes de R$ 5.588,60, refere-se, apenas, 
ao retroativo do benefício a dezembro 
de 2012, quando foi instituído. Além 
deste valor, a partir de agora, os inte-
grantes do TCE-TO também receberão, 
mensalmente, R$ 4.377,73 de auxílio

Pires argumenta que o benefício 
tem amparo em decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF), favorável aos ma-
gistrados, e que existe “simetria” entre 
os integrantes do Judiciário e do TCE.

O Ministério Público Estadual 
(MPE-TO), como o TCE, ignorou os pro-
blemas financeiros que o governo diz 
estar enfrentando e começou a pagar 
o auxílio-moradia retroativo a 111 pro-
motores e procuradores. Em dezem-
bro, eles já receberam R$ 2,6 milhões. 
Em nota, o MPE-TO chama de “dívida” 
o valor do benefício entre a data de 
aprovação - maio de 2013 - e a data em 
que começou a ser, efetivamente pago 
- janeiro de 2015. Ainda faltam outros 

R$ 2,6 milhões, a serem quitados em 20 
parcelas. O valor mensal do benefício é 
o mesmo do TCE-TO: R$ 4.377.

O MPE-TO também alega ter como 
base a decisão do STF e diz que o valor 
segue recomendação do Conselho Na-
cional do Ministério Público (CNMP) e 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Governo
Na contramão dos órgãos encarre-

gados de fiscalizar as contas e os atos do 
Executivo, o governador do Tocantins, 
Marcelo Miranda (PMDB), anunciou nes-
sa quinta-feira, 21, em coletiva, que redu-
zirá de 19 para 14 o número de secreta-
rias. Medida provisória neste sentido será 
editada na próxima semana. O objetivo é 
“racionalizar” os gastos públicos.

Miranda não detalhou se haverá 
alteração no número de cargos comis-
sionados e de contratos. Segundo o 
secretário da Administração, Gefferson 
Barros, eles representam muito pouco. 
Para Barros, as vantagens dadas aos efe-
tivos, ao longo dos anos, compõem a 
principal despesa da folha.

O governador também informou 
que o 13º salário dos servidores que ga-
nham mais de R$ 3.152 (quatro salários 
mínimos) estará na conta neste sába-
do, 23. Segundo a Secretaria de Admi-
nistração, são 8.030 pessoas e a folha 
chega a R$ 73 milhões Em 23 de de-
zembro, 41.030 servidores receberam o 
13º, incluindo 2.548 da Educação, que 
ganham acima de quatro mínimos. Na-
quela data, a folha ficou em cerca de 
R$ 77 milhões.

TCE e MP ignoram crise 
e pagam auxílio-moradia

EM toCANtINS

Em depoimento à Polí-
cia Federal no inquérito que 
apura a compra de medidas 
provisórias em seu governo, 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva declarou que 
nunca recebeu lobistas en-
quanto presidente da Repú-
blica e classificou de “coisa 
de bandido” a combinação 
com empresários para via-
bilizar normas de interesse 
do setor automobilístico.

Em 10 páginas de de-
poimento prestado no últi-
mo dia 6 de janeiro, obtidas 
pelo jornal O Estado de S. 
Paulo, o ex-presidente afir-
mou que não foi comunica-
do por um dos seus filhos, 
o empresário Luís Cláudio 
Lula da Silva, de que havia 
sido contratado por R$ 2,5 
milhões pelo lobista Mauro 
Marcondes Machado, preso 
sob acusação de operar o 
suposto esquema de com-
pra de medidas provisórias. 
O esquema, que resultou na 
Operação Zelotes, foi reve-
lado em série de reporta-
gens de O Estado de S. Paulo 
publicadas em outubro.

Lula, conforme trans-
crição da PF, “fez questão 
de registrar” que não re-
cebia lobistas e que “tanto 
ele quanto seus parentes 

jamais exerceram lobby ou 
consultoria empresarial”. 
O petista alegou que nunca 
obteve “benefício decorren-
te” dessa atividade.

O ex-presidente “afir-
mou ainda que mesmo após 
sua saída do cargo público, 
nunca nem ele nem seus pa-
rentes realizaram atividade 
de lobby ou consultoria em-
presarial. Disse que fazia 
questão de informar que 
realiza conferências no Bra-
sil e no exterior, sempre em 
defesa do interesse nacio-
nal, e que tomou como deci-
são de honra não interferir 
na gestão do novo governo”, 
registrou a PF.

Lula disse acreditar 
“que Luís Cláudio tenha 
procurado Mauro Marcon-
des para obter patrocínio 
para seu projeto na área de 
futebol americano” e que, 
pelo que sabe, o filho foi 
contratado para estudos na 
área do esporte”.

O ex-presidente res-
saltou que ele e o Instituto 
Lula não têm qualquer tipo 
de relacionamento financei-
ro com a empresa do filho, 
a LFT Marketing Esportivo. 
Aos investigadores, susten-
tou nunca ter indicado “po-
tenciais clientes ao seu filho, 
como também ele nunca lhe 
pediu”. Acrescentou ain-
da não saber dizer quando 
Mauro Marcondes e sua mu-

lher, Cristina Mautoni, co-
nheceram Luís Cláudio.

Bandido
O ex-presidente foi 

questionado pela PF so-
bre arquivo encontrado no 
computador da empresa 
de Marcondes, no qual es-
tava registrado: “A MP foi 
combinada entre o pessoal 
da Fiat, o presidente Lula 
e o governador Eduardo 
Campos (morto em 2014)”. 
“Combinação nesse tipo é 
coisa de bandido”, reagiu o 
petista, acrescentando que 
não ocorreu a transação 
mencionada.

Lula afirmou que par-
ticipou de uma reunião, a 
pedido de Eduardo Cam-
pos, na qual o ex-gover-
nador de Pernambuco le-
vou o dirigente da Fiat na 
América Latina Cledorvino 
Belini. O ex-presidente, po-
rém, diz não se recordar se 
o empresário ainda era da 
Fiat ou se já estava na As-
sociação Nacional de Fabri-
cantes de Veículos Automo-
tores (Anfavea).

Lula explicou que, no 
encontro, foram esclareci-
dos os benefícios da instala-
ção da fábrica da montado-
ra em Pernambuco. A partir 
dessa reunião, afirmou, as 
discussões transcorreram 
dentro dos setores técnicos 
dos ministérios.

Em depoimento, Lula diz 
que nunca recebeu lobista 

“CoISA DE BANDIDo”

A entrevista

Célia Bretas Tahan 
Especial para a Agência Estado

Fábio Fabrini 
e Andreza Matais
Da Agência Estado

Adriano Brito
Da BBC Brasil 

Há pouco mais de dez anos, o senador Cristovam Buar-
que deixou o PT após uma série de desgastes que levaram à 
sua demissão, por telefone, do cargo de ministro da Educação 
e no embalo da eclosão do escândalo do mensalão – ele foi um 
dos integrantes que não concordaram com a resposta dada 
pelo partido e pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
às irregularidades reveladas à época.

Hoje, ensaia um novo desembarque, desta vez do PDT, 
que, nas palavras de Cristovam, “não existe” como partido, 
pois virou um “puxadinho do PT” controlado pelo ex-ministro 
Carlos Lupi, que já colocou como candidato à próxima corrida 
presidencial um nome escolhido por Lula – Ciro Gomes – para 
“preencher o vazio” caso o petismo não se recupere a tem-
po de 2018. Segundo o senador, “o PT se autoassassinou” ao 
desconsiderar a meritocracia na nomeação de cargos e não 
pensar um projeto de longo prazo para o País.

Diz ainda que o “fracasso” da gestão Dilma Rousseff se 
deve principalmente a erros cometidos pela presidente em 
seu governo, que está em “fase terminal”. Aos 71 anos, o ex-
-governador do Distrito Federal e ex-reitor da UnB (Universi-
dade de Brasília) defende, porém, que se pense menos no re-
sultado do pedido de impeachment da presidente, e mais em 
que governo o País terá após o processo – com ou sem Dilma.

fica acreditando que ele pode 
mudar.

E segundo, porque essa é 
uma crise geral dos partidos.

É como se não houvesse 
para onde ir?

É isso. Não é só o PDT. O 
PDT perdeu a vergonha, mas 
os outros não demonstram 
ainda o vigor transformador.

Creio que um partido 
precisa de duas coisas: vergo-
nha, do ponto de vista ético, e 
vigor transformador, do ponto 
de vista político. A gente sente 
que muitos têm vergonha na 
cara, mas fica se perguntando 
se têm esse vigor.

Além disso, é importante 
dizer com clareza: há três anos 
o Carlos Lupi diz que vai sair do 
governo no mês seguinte. Reu-
nia a nós senadores e dizia: “No 
próximo mês nós estamos fora 
do governo”. Passava o mês, a 
gente esperava, ele nos reunia 
e dizia a mesma coisa. Não vou 
negar que cometi o erro de fi-
car esperando por esse mês 
seguinte.

A imprensa dá como 
certo que o senhor vai para o 
PPS, que o convite já foi feito.

O convite foi realizado 
pelo meu velho amigo Roberto 
Freire, que é meu companheiro 
desde a política estudantil em 
Pernambuco, ainda nos anos 
60. Mas não vou tomar essa 
decisão em um período de re-
cesso, antes de conversar com 
meus colegas do PDT do Dis-
trito Federal e ouvir diferentes 
forças ligadas a mim.

Mas houve o convite, e eu 
não disse não.
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A guarda costeira grega 
informou que entre os 
mortos há 17 crianças

Naufrágio de dois barcos no mar
Egeu deixa 42 imigrantes mortos

Mundo

Atenas (AE) - O nú-
mero de imigrantes que 
morreram no naufrágio de 
dois barcos no mar Egeu, 
na Grécia, subiu para 42, 
incluindo 17 crianças, em 
dois incidentes separados 
que ocorreram durante a 
madrugada de ontem, disse 
a guarda costeira do país.

Um barco de madeira 
que transportava 49 pes-
soas virou perto da peque-
na ilha de Farmakonisi. Ao 
todo, 41 passageiros foram 
resgatados, mas oito cor-
pos, sendo seis de crianças, 
foram recuperados do mar.

No segundo inciden-
te, um veleiro afundou na 
ilha de Kalymnos e 34 cor-
pos foram encontrados até 
agora, sendo três de crian-
ças. As autoridades gregas 
disseram ter resgatado 26 

pessoas, mas as equipes de 
emergência ainda estão à 
procura de mais imigran-
tes. O número total de pes-
soas que estavam a bordo 
não está claro.

A Grécia tem sido a 
principal porta de entrada 
para a Europa para milha-
res de imigrantes e refugia-
dos que partem da Turquia 
com o objetivo de chegarem 
em suas ilhas.

Apenas em 2015, cerca 
de 857 mil imigrantes en-
traram na União Europeia 
através da Grécia, arris-
cando uma travessia ma-
rítima perigosa que levou 
a afogamentos quase que 
diariamente.

De acordo com dados 
do Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Re-
fugiados, apenas neste mês, 
pouco mais de 35 mil imi-
grantes já chegaram na Eu-
ropa. Desde o início do ano, 
36 pessoas perderam a vida 
nas águas territoriais gre-
gas, excluindo as últimas 
mortes relatadas hoje.

Da Agência Estado

Mogadíscio - Pelo me-
nos 19 pessoas morreram 
na Somália num ataque co-
metido por militantes islâ-
micos do grupo Shebab num 
restaurante à beira-mar, na 
capital, Mogadíscio, infor-
mou ontem a polícia.

“Mataram perto de 

20 pessoas, incluindo mu-
lheres e crianças”, disse o 
agente da polícia Mohamed 
Abdirahman, ao descrever o 
incidente como “um bárba-
ro e violento ataque contra 
civis inocentes”.

Depois de uma grande 
explosão, homens arma-
dos entraram no restau-
rante na noite de quinta-

-feira (21), quando os 
clientes jantavam.

O grupo Shebab, com 
ligações com a Al Qaeda, 
reivindicou a responsabi-
lidade do ataque, no qual 
quatro dos seus homens ar-
mados também morreram e 
outro foi capturado.

Os shebab, que preten-
dem derrubar o governo 

somali apoiado pelas prin-
cipais potências internacio-
nais, fazem com regularida-
de ataques na capital.

Na zona onde ocorreu 
o ataque, à beira-mar, estão 
localizados vários restau-
rantes e hotéis frequenta-
dos por políticos, membros 
da diáspora somali e outros 
dirigentes da administração.

Homens limpam neve de passarela na cidade de Roanoke Parks and Recreation, no Estado de Virgínia, nos Estados Unidos

Foto: Stephanie Klein-Davis-Associated Press-Estadão Conteúdo

Washington (AE) - As 
grandes companhias aéreas 
dos EUA cancelaram mais de 
4.800 voos que estavam pre-
vistos para sexta-feira e hoje 
devido à forte nevasca que 
está prevista para cair no 
leste dos EUA desde ontem 
até domingo, segundo infor-
mou o serviço de monitora-
mento aéreo FlightAware. 

As empresas aéreas, que 
estão permitindo que os pas-
sageiros remarquem suas 
viagens, disseram que pre-

tendem retomar as opera-
ções na tarde deste domingo.

A forte nevasca, chama-
da de Jonas, deveria atingir o 
leste dos Estados Unidos on-
tem, com previsão de cair 61 
centímetros de neve em Wa-
shington, o que levou tam-
bém ao fechamento de esco-
las e serviços públicos, como 
o metrô, que ficará fechado 
até domingo, informou o 
Serviço Nacional de Meteo-
rologia (SVM). A tempestade 
pode atingir cerca de 50 mi-
lhões de pessoas, o que le-
vou 15 estados a decretarem 

estado de emergência. Se as 
previsões se confirmarem, 
Jonas pode ser a segunda 
maior nevasca registrada em 
Washington desde 1922.

 A tempestade está pre-
vista para atingir uma região 
que vai das Montanhas Apa-
laches até a Filadélfia e talvez 
atinja ainda mais ao norte 
dessa área dos Estados Uni-
dos. Autoridades alertaram 
que pode haver problemas 
com rodovias bloqueadas e 
falta de energia.

A queda de neve mais 
pesada, entre 2,5 e 7,6 cen-

tímetros em uma hora, po-
deria continuar por mais 24 
horas, segundo o SVM. Além 
de Washington, está prevista 
tempestade com até 46 cen-
tímetros de neve na Filadél-
fia e de até 30 centímetros 
em Nova York.

Com isso, o estado de 
emergência foi declarado em 
15 estados, entre eles, o Ten-
nessee, Carolina do Norte, 
Virgínia, Maryland, Pensil-
vânia, Distrito de Columbia, 
Nova York, Carolina do Sul e 
Arkansas.

Estados Unidos cancelam 4.800 
voos por causa de forte nevasca

Ataque mata 19 pessoas na Somália 

Taleban promete atacar mais escolas

oPERAÇÕES AÉREAS

InVASÃo A REStAuRAntE

PAQuIStÃo

Da Agência Estado

Da Agência Lusa 
Da Agência Lusa

Da Agência Estado

Japão vai suspender 
as sanções contra o Irã

Kassarine, Tunísia 
(AE) - A Tunísia impôs 
um toque de recolher 
durante a noite em todo 
o país ontem em respos-
ta aos crescentes protes-
tos contra o desemprego 
que evoluíram para atos 
de vandalismo em várias 
cidades do país. 

O toque de reco-
lher irá começar a par-
tir das 20h (no horário 
local) nessa sexta-feira 
e vai até 5h. Segundo 
o Ministério do Inte-

rior, os ataques contra 
a propriedade pública 
e privada “representam 
um perigo para o país e 
seus cidadãos”.

Durante a noite, 
várias delegacias foram 
atacadas e agentes de 
segurança utilizaram 
gás lacrimogêneo para 
afastar os vândalos que 
estavam armados com 
pedras e coquetéis mo-
lotov. Em projetos ha-
bitacionais na periferia 
da capital, Tunis, gru-
pos de jovens saquea-
ram lojas e armazéns.

Tunísia decreta 
toque de recolher

AtoS dE VAndALISMo

Da Agência Estado

O Japão vai suspender 
as sanções que impôs ao Irã, 
após a entrada em vigor do 
acordo sobre o programa 
nuclear iraniano, anunciou 
ontem o ministro dos Negó-
cios Estrangeiros japonês, 
Fumio Kishida.

O levantamento das 
sanções, que inclui a sus-
pensão de investimentos 
nos setores do petróleo e 
gás, abre caminho à assi-
natura de um acordo de 
investimento entre Teerã e 
Tóquio, que mantém uma 
elevada dependência com o 
exterior em relação aos re-
cursos naturais.

O acordo será assina-
do “em breve”, acrescentou 
Kishida, num encontro com 
a imprensa, ao acrescentar 
que o governo nipônico 
espera “continuar a desen-
volver as suas relações tra-
dicionalmente amistosas 
com o Irã”. O futuro acordo 
facilitará o investimento ja-
ponês no Irã.

As sanções impostas 
até agora pelo Japão in-
cluem a proibição de assi-
nar contratos no médio e 
longo prazo com empresas 
interessadas em exportar e 
investir no Irã, assim como 
restrições em fazer negó-
cios com as instituições fi-
nanceiras iranianas.

Em 16 de janeiro, a 
Agência Internacional de 
Energia Atómica (Aiea) 
confirmou que Teerã cum-
priu as exigências para im-
plementar o acordo nuclear 
alcançado em julho, em Vie-
na, pelo Grupo 5+1 (Esta-
dos Unidos, França, China, 
Reino Unido, Rússia e Ale-
manha) e o Irã.

O acordo prevê limitar 
vários aspectos do progra-
ma atômico iraniano du-
rante períodos de entre 10 
anos e 25 anos, em troca do 
levantamento de sanções.

No mesmo dia, a União 
Europeia, o Conselho de Se-
gurança das Nações Unidas 
e os EUA levantaram tam-
bém as sanções ao Irã.

Peshawar, Paquistão 
(AE) - O grupo militante is-
lâmico Taleban, que reivin-
dicou a responsabilidade 
pelo ataque a uma univer-
sidade no Paquistão nesta 
semana, prometeu atacar 
outras faculdades e escolas 
que promovam o ensino de-
mocrático ao invés da teo-
cracia muçulmana.

Omar Mansoor, líder 
do Taleban paquistanês, 
que atacou a Universidade 
Bacha Khan no noroeste do 
Paquistão na quarta-feira, 
matando 21 pessoas, disse 
em uma mensagem grava-
da postada no Facebook 
que as pessoas do país de-
vem “se arrepender do po-
liteísmo e da democracia”.

 Terroristas da facção 
liderada por Mansoor ma-

taram mais de 130 crianças 
em um ataque a uma escola 
na cidade de Peshawar há 
um ano e sua declaração 
poderia anunciar uma nova 
onda de violência jihadista 
no Paquistão, onde o go-
verno tem lutado para re-
primir militantes locais.

 O vídeo incluía ima-
gens de quatro homens 
armados, que foram iden-
tificados como os respon-

sáveis pelos ataques no 
centro universitário, ati-
rando contra os alunos 
com rifles. Eles acabaram 
sendo mortos por forças 
de segurança.

 Um porta-voz para o 
ramo principal do Taleban 
paquistanês, Muhammad 
Khursani, condenou o ata-
que, dizendo que os alunos 
devem ser considerados 
como futuros jihadistas.
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NA VILA OLÍMPICA

Festa do nado sincronizado
Evento reúne seleções 
da Rússia, Brasil, Paraíba 
e dueto olímpico do país
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Botafogo encerra a 
pré-temporada hoje 
contra o Náutico

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Cem pilotos de todo o Nor-
deste, com carros turbinados, 
dos quais, 40 do Estado da Paraí-
ba participam amanhã, a partir 
das 9h, do primeiro evento de 
Arrancadas 2016, a ser organi-
zado na reta principal do futuro 
Autódromo Internacional da Pa-
raíba, na cidade de São Miguel 
de Taipu, distante 40 km de João 
Pessoa. Se trata de um evento 
teste, inaugurando a reta prin-
cipal de 700 metros de asfalto. 
“Muita adrenalina e velocidade. 
Isto é o que estão prometendo os 
pilotos”, disse ontem Elton An-
drade, organizador.

O evento já tem seu início 
hoje, às 14h, com treinos livres 
para os participantes inscritos, 
porém para o público será aber-

to apenas amanhã, com mais 
treinos livres, arrancadas oficiais 
e mata-mata iniciando-se às 9h.

O novo autódromo interna-
cional está sendo construído às 
margens da PB-082, antigo aces-
so que sai da BR-230 com desti-
no à cidade de Itabaiana/PB. No 
entanto, o evento deste final de 
semana acontece exatamente no 
asfalto que já estão totalmente 
construída. A previsão de inau-
guração do mais novo autódro-
mo é para o mês de abril.

No ano passado, foi orga-
nizado com sucesso o evento 
de Arrancadas em Guarabira. A 
modalidade que passou anos e 
anos sem acontecer na Paraíba 
está prestes a tornar um calen-
dário anual e passará a ser orga-
nizado na reta principal do futu-
ro Autódromo Internacional da 
Paraíba. 

“Arrancadas de Carros” 
em São Miguel de Taipu

100 PILOTOS

No penúltimo dia de competi-
ção, a 20ª Taça Kika vem levando 
emoções e disputas acirradas nas 
areias da Praia do Cabo Branco 
(em frente ao Hotel Natuanah), 
que começa a definir os semifina-
listas para a grande decisão que 
acontece amanhã. A tradicional 
disputa reúne desde a última 
quinta-feira, 73 equipes (mascu-
lino e feminino) da Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Pernambuco e 
Rio de Janeiro, nas categorias mi-
rim e adulto. 

As partidas começam às 9h, 
e conta com a presença de 800 
atletas, nos 150 jogos. As seleções 
de Cadete do Chile (masculino), 
Rio de Janeiro (feminino) e Per-
nambuco (ambos os sexos), são as 
atrações deste ano.

Representam a Paraíba o 
Sete/Handbeach (atual campeão 
brasileiro), Apcef (vice), HCP (3º 
colocado), FHC, Grêmio/Cief e  
Novo Horizonte/Mega Fácil. O 
atual campeão da Taça Kika é o 
APCEF (F), com o vice HCP (M). 
Presentes na tradicional competi-
ção paraibana os treinadores das 
seleções nacionais, Antonio Guer-
ra Peixe (M) e Rossana Marques 
(F), além dos técnicos do selecio-
nado de Cadete, Márcio Maglia-

Taça Kika com emoções e disputas 
acirradas na Praia de Cabo Branco

HANDEBOL BEACH

no, e o auxiliar técnico, Gil Rocha. 
Confiante no sucesso de mais uma 
competição em solo paraibano a 
organizadora da disputa, Rossana 
Marques, frisou que a cada ano a 
Taça Kika vem recebendo equipes 
de todas as partes do país.

Ela destacou a presença da 
torcida que vem incentivando e 

colaborando com o sucesso, tra-
zendo o apoio e torcendo pelos 
clubes da terra. “Graças a Deus os 
desportistas estão prestigiando os 
jogos, em especial as equipes pa-
raibanas. Acredito que nas finais 
poderemos ter um grande público 
e times paraibanos na briga por 
títulos”, disse.

As disputas ocorrem nas categorias masculina e feminina na orla de João Pessoa

Os carros turbinados têm participado de outras edições do evento

Uma grande festa do es-
porte a nível internacional será 
a atração de hoje, às 9h, na Vila 
Olímpica Parahyba, no Bairro 
dos Estados, em João Pessoa, 
com as presenças das sele-
ções de nado sincronizado do  
Brasil e Rússia, além do time 
sênior da Paraíba e do dueto 
olímpico brasileiro. As garotas 
do Brasil e as russas, que esta-
rão presentes nas Olimpíadas 
do Rio de Janeiro/2016, farão 
apresentações de duetos, com 
performances que serão dis-
putados na Cidade Maravilho-
sa. 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, às 11h haverá uma 
oficina comandada pela téc-
nica da Rússia, Tatiana Pokro-
vskaya, tetracampeã olímpica 
e forte candidata a mais um 
título. Pelo lado brasileiro, os 
destaques ficam por conta das 
atletas Luisa Borges e Maria 
Eduarda Miccuci. A mais de 
uma semana em solo paraiba-
no, o selecionado russo chegou 
para ficar até o final deste mês, 
na adaptação do clima e nos 
treinamentos no Parque Aquá-
tico da Vila. Confiante que um 
grande público comparecerá 
aos espetáculos, o secretário 
da Juventude, Esporte e Lazer, 
Tibério Limeira, espera que os 
desportistas tragam o incenti-
vo para ajudar na parte social 
do evento.

“Além das apresentações, 
as pessoas podem ajudar 
aqueles que necessitam do 
nosso apoio. Quem ganha é 
o esporte paraibano em con-
tar com seleções de ponta do 
mundo, principalmente por ter 
escolhido a Vila Olímpica”, ob-
servou. Outra grande novida-
de é que as seleções de saltos 
ornamentais da Alemanha e 
dos Estados Unidos vão treinar 
no Parque Aquático da Vila, no 
período de 9 e 14 de fevereiro. 
Esta é a segunda vez que a se-
leção norte-americana virá ao 
complexo.”Felizmente temos 
boas notícias para o esporte 
paraibano que recebe estrelas 
dos esportes em várias mo-
dalidades. Iremos contar com 
duas potências do salto para   a 
nossa alegria e a divulgação do 
Estado”, comentou

Há mais de uma semana, a seleção tetracampeã da Rússia treina em João Pessoa visando as Olimpíadas de 2016 e hoje participa de evento contra as brasileiras

Dueto olímpico do Brasil e seleção de nado sincronizado do país também estarão disputando evento hoje na Vila Olímpica Parahyba
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Dupla de novos talentos sonha 
em exorcizar os 7 a 1 na Rio 2016
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Gabriel e Andressa 
vão em busca de título 
inédito no futebol

Se a preparação das seleções 
masculina e feminina de futebol 
do Brasil seguir o curso natural, 
o paulista Gabriel Fernando de Je-
sus, 18 anos, e a gaúcha Andressa 
Cavalari Machry, 20, terão a chance 
de buscar, no Rio de Janeiro, o úni-
co título que ainda falta para o País 
na modalidade. A conquista, na 
primeira edição das Olimpíadas na 
América Latina, pode ainda servir 
para reduzir o trauma da Copa do 
Mundo de 2014, quando a seleção 
masculina foi derrotada pela Ale-
manha na semifinal, por 7 x 1.

“Temos grandes jogadores e 
teremos reforços de atletas com 
a idade acima. É uma responsabi-
lidade grande, a imprensa e a tor-
cida vão pressionar, mas, como eu 
disse, estaremos preparados para 
tudo e faremos o impossível para 
o Brasil ter orgulho de nós”, diz o 
atacante Gabriel, que desde o ano 
passado joga no time profissional 
do Palmeiras.

“O Brasil, por ser considerado 
o País do futebol, busca muito essa 
medalha de ouro, e para a gente 
seria muito bom, um passo a mais 
para o futebol feminino e uma 
conquista histórica. A gente está 
feliz por ser no nosso País, é uma 
oportunidade única. A gente está 
se preparando muito bem e espe-
ramos trazer uma medalha, usar a 
torcida a nosso favor, sem colocar 
um peso nas costas”, diz Andressi-
nha, ouro nos Jogos Pan-America-
nos de Toronto 2015.

No caso do masculino, a Fe-
deração Internacional de Futebol 
(Fifa) define que apenas três jo-
gadores em cada seleção olímpi-
ca podem ter idade acima de 23 
anos durante a disputa dos Jogos. 
Gabriel Jesus terá 19 durante o 
torneio. “Quero fazer parte dis-
so. Sabemos que temos uma boa 
equipe. Agora é continuar o tra-
balho forte no meu clube e estar 
preparado. Tenho fé de que tudo 
dará certo e de que vamos fazer 
bonito”, projeta.

Convocado para a seleção 
olímpica pela primeira vez no ano 
passado, Gabriel Jesus viu a sua 
carreira dar um salto significativo 
em 2015. De promessa da base do 
Palmeiras, passou a revelação do 
futebol brasileiro e xodó dos torce-
dores. “Foi um ano especial e im-
portantíssimo para mim. Consegui 
me firmar no Palmeiras, fui cam-
peão da Copa do Brasil na minha 
primeira temporada como profis-
sional e acabei convocado para as 
Seleções Sub-20 e Olímpica”, conta.

Pela seleção olímpica, marcou 
gol logo em seu primeiro jogo, um 
amistoso diante da República Do-
minicana que acabou 6 x 0 para 
o Brasil. “Jogar pela Olímpica foi 
legal, pois a idade é 23 anos e eu 
tinha (e tenho) 18. O gol só deixou 
o momento melhor ainda. Como 
sempre falo, buscar o ouro no meu 
País é um objetivo enorme e esta-
rei preparado para ajudar os meus 
companheiros e a minha pátria”.

Aprendizagem
Para Andressinha, 2015 tam-

bém foi marcante. Ela se firmou na 
seleção feminina, disputou o Mun-
dial, foi campeã no Pan e jogou 
nos Estados Unidos pelo Houston 
Dash. “Acho que 2015 foi o ano 
em que eu mais aprendi. Disputei 
competições importantes e conhe-
ci o futebol nos EUA, que é muito 
profissional e valorizado. Espero 
voltar a jogar lá em breve”, diz.

Andressa já está com a seleção 
feminina permanente para o pri-
meiro período de treinos na Gran-
ja Comary, em Teresópolis (RJ). 
“Acredito que até março fico aqui, 
depois estou vendo se volto para 
os EUA ou se vou jogar por aqui 
mesmo”, explica a meia.

FOTOS: Reprodução

As Seleções Brasileiras mas-
culina e feminina de futebol já 
têm vaga garantida nos Jogos 
Olímpicos por conta de o Brasil 
ser o país-sede. A preparação, 
no entanto, terá de se adaptar 
ao calendário Fifa. A entidade 
prevê dois períodos livres nos 
próximos meses antes das Olim-
píadas, as chamadas “datas 
Fifa”: entre 21 e 29 de março e 
entre 30 de maio e 7 de junho. 
O sorteio oficial dos grupos dos 
torneios olímpicos está marca-
do para 8 de abril.

Para o técnico Oswaldo Al-
varez, o Vadão, a escassez de 
datas prejudica o planejamento 
ideal. “A gente jogou bem no 
ano passado e houve um assé-
dio nas nossas jogadoras, que 
estão todas indo para fora do 
País. Então a gente vai ter uma 
seleção permanente, mas com 
muita gente no exterior. Ano 
passado a gente tinha três atle-
tas fora do País, hoje temos de 
10 a 12. A gente não vai ter as 
meninas como tivemos no ano 
passado para ficar um tempo 
junto”, lamenta o treinador da 
seleção feminina.

A criação de uma seleção 
permanente, com longos perío-
dos de treinos durante o ano, 
foi um dos fatores que contri-
buíram para a evolução de-
monstrada pela equipe brasilei-
ra, na opinião de Vadão. “Isso 
nos deu condição de evoluir 
bastante. Foi visível. Acho que 
nós já temos um bom lastro tá-
tico, de entrosamento”, avalia.

A única decepção foi a eli-
minação precoce no Mundial, 
em que o Brasil foi eliminado 
nas oitavas de final, ao perder 
de 1 x 0 para a Austrália. “A 
gente fez uma primeira fase 

Sorteio dos grupos está programado para o dia 8 de abril

de 100% de aproveitamento e 
acabou eliminado no jogo se-
guinte, quando a gente jogou 
melhor e fomos surpreendidos 
no fim do jogo. Isso nos dei-
xou um pouco frustrados, mas 
fomos para o Pan e sobramos. 
Ganhamos o ouro com 100% 
de aproveitamento”, lembra 
Vadão.

Antes dos Jogos Olím-
picos, o planejamento inclui 
uma competição em Portugal. 
“É o torneio de Algarve, em 
março, em que todas serão 
reunidas para participar. Va-
mos também aproveitar as da-
tas Fifa, e depois tem aquela 
fase de preparação de 15 dias 
antes dos Jogos. Eu vou ten-
tar sempre trazer todo mun-

do para a gente estar sempre 
perto, vai depender dos amis-
tosos programados”, conta 
Vadão.

Para o técnico Vadão, a 
criação da seleção feminina 
permanente significou um 
avanço tático considerável. 

Na briga pelo topo do pó-
dio olímpico, em agosto, um 
dos desafios será a pressão das 
próprias jogadoras, muitas das 
quais viram o ouro escapar em 
Atenas-2004 e Pequim-2008, 
quando o Brasil conquistou 
a prata. “Nossa expectativa 
é boa. A gente sabe que vai 
ter presença dos torcedores, 
mas ao mesmo tempo existe 
a pressão de ganhar medalha. 
Há uma pressão automática e 

existe uma autocobrança in-
terna de muitas atletas que 
tiveram uma oportunidade e 
não ganharam. Cristiane, Mar-
ta, Formiga... são atletas que 
já fizeram demais pelo futebol 
feminino. A medalha coroaria 
o trabalho, mas não tem nem 
o que falar de Marta, de For-
miga”, ressalta o técnico.

Na seleção masculina, o 
único remanescente da decep-
ção de Londres-2012, quando 
o Brasil perdeu a final para o 
México por 2 x 1 e ficou com a 
prata, deve ser Neymar. O téc-
nico Dunga já sinalizou que o 
atacante do Barcelona deve ser 
um dos três jogadores acima da 
idade que serão chamados para 
reforçar a Seleção Brasileira. 

Andressa já se firmou na Seleção Brasileira. Ela atuou no futebol feminino dos Estados Unidos no ano passado

O atacante Gabriel de Jesus atuando pela Seleção Brasileira Sub-20. O jogador do Palmeiras foi a grande revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado
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Quatro brasileiros estão na 
lista das dez maiores transfe-
rências de 2016 até o momento. 
O ex-botafoguense Elkeson é a 
mais cara após ter sido vendido 
dentro da própria China: foi ne-
gociado pelo Guangzhou Ever-
grande para o Shanghai SIPG 
pelo valor de R$ 83 milhões. 
Além dele, também figuram 
no top10 Gérson, que trocou o 
Fluminense pelo Roma, da Itá-
lia, Geuvânio, que saiu do San-
tos para o Tianjin Quankian, da 
China, e Gil, que assinou com o 
Shandong Luneng, também chi-
nês, e deixou o Corinthians. As 
informações são do site espe-
cializado “Transfermarkt”. 

A alta cifra da contratação 
de Elkeson pelo Shanghai im-
pressionou o colunista do jor-
nal “O Globo” Arthur Dapieve. 
Torcedor do Alvinegro carioca, 
o jornalista disse que nunca 
esperava ver o jogador ser tão 
valorizado após ter deixado o 
Glorioso em baixa, em 2013.

“Nunca pensei que fosse 
viver para ver isso. O Elkeson 
valendo R$ 83 milhões. Vinha 
muito bem até ser convocado 
pelo Mano para a Seleção brasi-
leira (Superclássico das Améri-
cas, em 2011). Aí a cabeça dele 
esgarçou e ele não jogou mais 

nada, acabou se transferindo 
para a China. R$ 83 milhões me 
causa um “faniquito”disse. 

Em sua quarta temporada 
na China, Elkeson deixa o Guan-
gzhou como maior artilheiro da 
história do clube, com 77 gols 
em 111 jogos. Foi duas vezes 
campeão da Liga dos Campeões 
da Ásia e ainda levou três Cam-
peonatos Chineses.

Gérson, meia de 18 anos 
revelado pelo Flu, é o segundo 
mais caro e foi vendido pelo 
valor de R$ 72 milhões. Dois 
ingleses ocupam a terceira e 
quarta posição, respectivamen-
te: Shelvey, volante que deixou 
o Swansea para o Newcastle, 
na Inglaterra, e Afobe, que saiu 
do Wolverhampton Wanderers 
para o bournemouth, também 
da Inglaterra. 

A quinta transferência mais 
cara é de um chinês: Jinhao bi 
deixou o Henan Jianye em dire-
ção ao Shanghai Shenhua por 
R$ 49 milhões. A lista ainda tem 
o italiano Immobile em sexto 
(borussia Dortmund – Sevilla), 
o zagueiro alemão Timm Klose 
(Wolfsburg – Norwich) e o ata-
cante escocês Naismith (Ever-
ton – Norwich). Gil é o décimo, 
com transferência avaliada em 
R$ 45 milhões. O ranking ain-
da pode mudar, já que a janela 
europeia se estende até o dia 31 
de janeiro, e a chinesa vai até 26 
de fevereiro.

transferência de r$ 83 milhões

Elkeson é o mais caro
Ex-jogador do Botafogo 
está bastante valorizado 
no mercado chinês

A estreia de Fluminen-
se e Atlético-PR na Primeira 
Liga será na Arena Pantanal, 
em Cuiabá. A diretoria trico-
lor aceitou proposta de em-
presários e vendeu o mando 
de campo do duelo marcado 
para o dia 27 de janeiro, às 
19h30 (de brasília). Nos últi-
mos dias, o clube das Laran-
jeiras estava analisando as 
propostas para tirar o con-
fronto do Rio. A ideia inicial 
era levar a partida para bra-
sília. O gramado do Estádio 
Mané Garrincha, no entanto, 
está sendo trocado. Depois, 
foi cogitado o estádio do 
Gama, mas as condições da 
grama não agradaram.

 Além de garantir caixa, 
o Fluminense buscou sair do 
Rio de Janeiro diante da pos-
sível falta de apelo de um jogo 
com caráter amistoso, além 
de evitar prejuízos, já que a 
concessionária que adminis-
tra o Maracanã está próxima 
de devolver o estádio ao go-
verno do Rio de Janeiro. 

Os valores envolvidos na 
venda do mando não foram 
revelados, mas promotores 
de eventos em Cuiabá já se 
movimentam na divulgação. 

Os ingressos devem começar 
a ser vendidos neste sábado, 
mas preços ainda não foram 
divulgados. A empresa Xaxá 
Produções, do empresário 
Fabiano Rodrigues, é a res-
ponsável pela organização 
da partida. 

A Secretaria de Cidades 
de Mato Grosso, adminis-
tradora da Arena Pantanal, 
confirmou por meio da as-
sessoria o acerto para que a 
partida de estreia da Primei-
ra Liga seja em Cuiabá. A Fe-
deração Mato-grossense de 
Futebol (FMF), porém, negou 
que tenha sido procurada. O 
último jogo com times da Sé-
rie A que o estádio recebeu 
foi em junho, com a vitória 
do Palmeiras sobre a Ponte 
Preta, pelo brasileirão. 

A capacidade do estádio 
mato-grossense, que recebeu 
quatro partidas na Copa do 
Mundo, é de 41 mil torcedo-
res, mas segundo o coronel 
Abadio da Cunha Júnior, que 
coordena o estádio, a carga 
pedida pelos organizadores 
foi inicialmente de 10 mil in-
gressos. Será a primeira vez 
que Fluminense e Atlético-PR 
irão jogar no local.

Estreia contra Atlético 
será na Arena Pantanal

FLUMINENSE

O Flu jogando contra o Internacional -RS num torneio nos EUA

Manchester oferece R$ 89 milhões por ano
O futuro de Neymar 

segue sendo bastante espe-
culado na Europa. Após ter 
seu nome envolvivo em uma 
possível reunião com o Real 
Madrid antes da premiação 
da bola de Ouro, em Zuri-
que, foi a vez do jornalista 
Tancredi Palmeri, da Gazzet-
ta dello Sport , da Itália, in-
formar sobre uma possível 
oferta do Manchester United 
pelo brasileiro.

Segundo informações, o 
salário do jogador do barce-
lona giraria em torno de R$ 
89 milhões líquidos anuais, 
mais do que o dobro daqui-
lo que recebe hoje no clube 
catalão.

Para convencer o bar-
celona, os Red Devils pode-
riam chegar a pagar  200 
milhões de euros (R$ 892 
milhões), dobrando assim o 
valor pago pelo Real Madrid 

ao Tottenham para comprar 
Gareth bale (€ 100 milhões 
ou R$ 446 milhões).

O Manchester United, 
porém, estaria enfrentando 
um velho rival para fechar o 
acordo com Neymar. O City 
também teria feito uma pro-
posta tentadora ao brasileiro.

Negação do pai
Rumores correram na 

imprensa espanhola nas úl-
timas semanas sobre uma 
reunião que teria aconteci-
do em Zurique, às vésperas 
da cerimônia da bola de 
Ouro, entre o Real Madrid 
e Neymar, acompanhado de 
seu pai, de Wagner Ribeiro 
e do agente André Cury, 
responsável pela transfe-
rência do craque brasilei-
ro do Santos ao barça, em 
2013. A história esquen-
tou as especulações sobre 

uma chocante troca que o 
atacante poderia fazer dos 
blaugranas para os meren-
gues, entretanto, seu pai 
manifestou publicamente 
que se tratam de invenções 
por parte da mídia local.

“O suposto encontro 
que tivemos com o Real 
Madrid não passa de uma 
invenção. Estávamos todos 
juntos no mesmo hotel, o 
barça e o Madrid, e cum-
primentamos a todos, mas 
não houve nenhuma reu-
nião. É uma invenção”, con-
tou Neymar pai ao Mundo 
Deportivo.

Ratificando sua declara-
ção, o empresário ainda ex-
plicou que não seria lógico 
reunir-se com o Real Madrid 
na presença de André Cury, 
já que ele trabalha para o 
barça, e seria parte rival 
em uma suposta negociação 

com o time da capital espa-
nhola. Neymar pai também 
deixou claro que é o único 
responsável nas negocia-
ções na carreira de seu filho.

“André Cury é emprega-
do do barcelona, portanto, 
como nós estávamos indo 
para se encontrar com o 
Real Madrid como ele junto? 
Não faz qualquer sentido. 
E o único representante de 
Neymar, o único que pode 
negociar, sou eu, ninguém 
mais”, explicou.

Esfriando qualquer 
possibilidade de saída do 
camisa 11, seu pai ainda 
revelou que a intenção é 
que o vínculo do atleta seja 
renovado ao fim da épo-
ca atual: “Temos contrato 
aqui até 2019, Neymar está 
feliz aqui e vontade é de 
renovar o contrato no final 
da temporada”.

PARA NEYMAR

Neymar segue em alta na Europa e bastante disputado pelos clubes ingleses que oferecem fortunas para contratar o atacante
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Amistoso acontece hoje 
na Arena Pernambuco e 
será o último teste

Botafogo enfrenta o Náutico
PREPARAÇÃO PARA O ESTADUAL

Ele era um ponta esquerda franzino e de 
estatura média, porém com bastante veloci-
dade e habilidade em campo. Foi esse jovem 
atleta que surgiu no extinto Esporte Clube 
União chamando a atenção dos torcedores e 
da imprensa que compareciam ao campinho 
da Graça de Cruz das Armas da década de ses-
senta. Seus dribles rápidos e os cruzamentos 
perfeitos eram mortais.

Aquele garoto, nascido em 21 de janeiro 
de 1951, e batizado como Cícero Ferreira 
da Silva logo foi transferido para o Botafogo 
Futebol Clube, e ao participar do “Torneio 
Integração Nacional” e ser o maior destaque 
daquela competição ocorrida no Estado de 
Goiás,  foi o mesmo emprestado ao Cruzeiro 
de Belo Horizonte, onde jogou por seis meses 
ao lado de Tostão, Dirceu Lopes, Piazza, Brito 
e outras feras do futebol brasileiro.

Ao término de seu empréstimo ao clube 
mineiro, Ferreira retornou e se apresentou ao 
Botafogo e se integrou ao elenco, por pouco 
tempo, pois foi negociado em definitivo com o 
todo poderoso Santos Futebol Clube. Passou 
então a fazer parte da história do time da 
famosa Vila Belmiro, onde Pelé, Edú,  Rildo, 
Cejas, Joel Camargo, Afonsinho, Clodoaldo e 
outras estrelas dividiam os passes, as jogadas 

e os gols que o mundo aplaudia.
Com a camisa do Santos e na companhia 

de Pelé, Ferreira viajou e conheceu o mun-
do, chegando a passar três meses seguidos 
se exibindo pelos gramados internacionais. 
Conseguiu ganhar muito dinheiro e fama para 
a época.

Quando o Rei Pelé resolveu encerrar a 
sua carreira, nos idos de 1973, o prestígio 
do Santos Futebol Clube já estava acabando, 
as excursões paulatinamente deixaram de 
ocorrer e o nosso ponta esquerda foi empres-
tado para o Jalisco Futebol Clube, da cidade 
mexicana de Guadalajara, onde jogou por seis 
meses.

Ao retornar ao Brasil, o nosso craque foi 
negociado com o time do Marília, da cidade 
do mesmo nome, do interior paulista e onde 
jogou por quase uma década e encerrou a sua 
brilhante carreira. No Marília Ferreira sofreu 
uma contusão que resultou em três cirurgias 
no joelho.

Hoje ele reside e trabalha na Prefei-
tura Municipal de João Pessoa. Não sou-
be administrar o dinheiro que ganhou, 
vivendo hoje com um salário bem aquém 
daquilo que exerceu pelos campos do mun-
do mas não é um homem de lamentações 

Você lembra de Ferreira?
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e APP - falserpa@oi.com.br

O Botafogo faz hoje o 
último amistoso da pré-tem-
porada, antes da estreia no 
Campeonato Paraibano de 
Futebol 2016, programada 
para o próximo sábado, con-
tra o Paraíba, em Cajazeiras. 
O Belo vai enfrentar o Náuti-
co de Recife, às 15 horas, na 
Arena Pernambuco, na Gran-
de Recife. Este será o segun-
do amistoso entre as duas 
equipes. No primeiro, dispu-
tado na semana passada, no 
Almeidão em João Pessoa, o 
placar terminou empatado 
em zero a zero.

Para esta partida, o téc-
nico Itamar Schulle ainda 
não vai poder escalar o meia 
Ailton, que ainda continua 
se recuperando de uma con-
tusão e treinando a parte 
do elenco. Quem também 
está em fase de recuperação 
física, após a liberação do 
departamento médico, é o 
zagueiro Nildo e o atacante 
Romarinho, ambos já afasta-
dos do amistoso de hoje.  Por 
outro lado, o volante Thiago 
Costa está totalmente recu-
perado e pode até entrar no 
segundo tempo na partida na 
Arena Pernambuco.

Apesar do Botafogo não 
ter vencido o Naútico e o 
ABC, Schulle está muito sa-
tisfeito com a evolução da 
equipe. “Era impossível es-
perar que com apenas uns 
15 dias de trabalho, tivésse-
mos totalmente entrosados 
e os jogadores assimilado to-
dos os detalhes do esquema 
tático, e em ritmo de jogo. 
Mas é notório a evolução do 
grupo. Este amistoso servi-
rá para fazermos as últimas 
experiências e entrosar mais 
a equipe para estrear bem 
no campeonato Paraibano”, 
disse o treinador, que deverá 
manter a mesma equipe que 
começou os jogos passados, 
devendo fazer várias substi-
tuições no segundo tempo.

O Belo deverá começar 
a partida com a seguinte for-
mação: Michel, Ângelo, Plí-
nio, Magno Alves e Jefferson 
Recife; Jedeil, Marco Antônio, 
Djavan e Janeudo; Jô Boy e 
Warley.

Foto: ortilo Antônio

Foto: Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

e demonstra bastante alegria nas coisas 
simples da vida.

E foi dessa forma que aquele garoto 

franzino que jogava na Graça, escreveu o seu 
nome na brilhante história do futebol brasi-
leiro. 

Índio faz novas observações hoje em Dona Inês
O técnico Índio Ferrei-

ra bem que pediu, e o clube 
até recebeu um convite do 
Campinense, mas o Auto 
Esporte já tinha acertado, e 
vai enfrentar mesmo outro 
selecionado amador. O Alvir-
rubro joga hoje, às 17 horas 
em Dona Inês, contra um se-
lecionado local. O jogo será o 
último do Clube do Povo, an-
tes da estreia no Campeona-
to Paraibano, sábado, contra 
o Atlético de Cajazeiras, no 
Almeidão.

Esta semana, o Alvirru-
bro recebeu dois jogadores, 
o volante Diogo e o meia Ja-
derson. Este último teve pas-
sagem pelo Bahia, Sergipe e 
pelo futebol austríaco. Dos 
dois, apenas Diogo, que che-
gou primeiro, poderá entrar 
no segundo tempo.

Índio ainda não está 
satisfeito com o rendimen-
to da equipe. Segundo ele, 

o time tem que evoluir bas-
tante para poder fazer uma 
boa campanha no Paraibano. 
“Nosso tempo de trabalho foi 
muito pequeno, e ainda pre-
cisamos encaixar algumas 
peças. Este entrosamento 
leva tempo. O ideal é que ti-
véssemos enfrentado equi-
pes mais fortes, para testar 
mais nosso setor defensivo”, 
disse o treinador.

A provável equipe do 
Auto Esporte para esta par-
tida contra o selecionado 
de Dona Inês é a seguinte: 
Enderson, Ruhan, Renan, 
Weverton e Messinho; Julio, 
Tita, Baco e Itallo; Buiu e An-
dré Neles. O atacante Ricar-
dinho, sentindo um descon-
forto na perna direita, deverá 
ser poupado.

Outros jogos
Outros times paraibanos 

farão hoje e amanhã, os últi-

mos amistosos antes do iní-
cio do campeonato. Hoje, o 
Sousa, enfrenta uma seleção 
de São Gonçalo, na cidade 
do mesmo nome, às 15h30. 
O Paraíba recebe a visita do 
Guarani de Juazeiro-CE, às 
17 horas, no Estádio Perpe-
tão. Em Patos, o Esporte vai 
enfrentar uma seleção for-
mada por jogadores locais 
e dos municípios de Concei-
ção e Itaporanga. Será às 17 
horas, no José Cavalcanti. E 
o Botafogo vai enfrentar o 
Náutico, às 15 horas, na Are-
na Pernambuco.

No domingo, o Campi-
nense joga contra a Seleção 
de Sossego, às 9h45, no Re-
natão. O Treze enfrenta o 
CSP, às 15h30, no Estádio 
Presidente Vargas. E o Atlé-
tico recebe a visita do Bar-
balhas do Ceará, às 17 horas, 
no Estádio Perpetão, em Ca-
jazeiras.

AUTO ESPORTE

Jogadores do Auto Esporte se exercitando no Mangabeirão

Jogadores do Botafogo treinando no Estádio Almeidão visando a sua participação no Campeonato Paraibano. Antes, faz amistoso contra o Náutico hoje em Recife



CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N 415/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 04/02/2016, às 09:00 horas para:

Registro de Preços para aquisição de gás liquefeito de petróleo - carga com 13 kg e 45 kg, 
destinado a Secretaria de Estado da Educação/SEE - para atendimento das Escolas da Rede 
Estadual de Ensino, conforme Anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº 16-00029-2
João Pessoa, 22 de janeiro de 2016

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

 
Titulo: DUP VEN MER INDR$997,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000459
Responsavel.: JACIDONE GOMES RODRIGUES
CPF/CNPJ: 008779914/0001-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.525,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003322
Responsavel.: JACIDONE GOMES RODRIGUES
CPF/CNPJ: 008779914/0001-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.197,26
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000499
Responsavel.: JOSE LAURENTINO DE MIRANDA NETO
CPF/CNPJ: 337387344-49
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$39.588,82
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002967
Responsavel.: JOSE MARCONE PAULO DA SILVA
CPF/CNPJ: 569692444-15
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.030,72
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002093
Responsavel.: LOURIVAL ALVES DE MOURA
CPF/CNPJ: 806238404-72
Titulo: NOTA CRED RURALR$23.726,81
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 001863
Responsavel.: MARIA GLICELIA VALOES AMORIM
CPF/CNPJ: 039958284-34
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$28.276,84
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002661
Responsavel.: MARIA GLICELIA VALOES AMORIM
CPF/CNPJ: 039958284-34
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$23.917,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002688
Responsavel.: MARCELO LOBATO DA SILVA
CPF/CNPJ: 054154014-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003806
Responsavel.: MARCOS GNACINDO GRANJA ME-
DRADO
CPF/CNPJ: 045062894-98
Titulo: DUP VEN MER INDR$156,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 001612
Responsavel.: MARCELO CAMPELLO PARANHOS 
FERREIRA
CPF/CNPJ: 000285835/0001-35
Titulo: DUP VEN MER INDR$120,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003882
Responsavel.: MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE
CPF/CNPJ: 518542014-68
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$9.163,46
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002718
Responsavel.: REX MAO OBRA SERVICOS ESPE-
CIALIZADO
CPF/CNPJ: 009325400/0001-41
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$21.184,46
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 003595
Responsavel.: ROGERIO WAGNER FERNANDES 
JUNIOR EIR
CPF/CNPJ: 022859194/0001-18
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.474,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000328
Responsavel.: SAULO RIBERIRO CABRAL
CPF/CNPJ: 181060804-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$210,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004219
Responsavel.: SAULO RIBEIRO CABRAL
CPF/CNPJ: 181060804-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$420,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004225
Responsavel.: SILVEIRA E BEZERRA LTDA
CPF/CNPJ: 006210628/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$180,24
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004446
Responsavel.: SEACRE SERV DE ASSES EM REC 
HUMANOS
CPF/CNPJ: 011128950/0001-12
Titulo: DUP VEN MER INDR$450,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003459
Responsavel.: SILVEIRA E BEZERRA LTDA
CPF/CNPJ: 006210628/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$180,24
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004435
Responsavel.: TANIA MARIA CESAR CARNEIRO
CPF/CNPJ: 205058334-68
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$5.912,85
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002947
Responsavel.: TANIA MARIA CESAR CARNEIRO
CPF/CNPJ: 205058334-68
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.564,18
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002734
Responsavel.: WILIANE MARTINS MOREIRA
CPF/CNPJ: 019508372/0001-51
Titulo: CHEQUER$611,00
Apresentante: S & L COSMETICOS LTDA-ME
Protocolo: 2016 - 001609

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,23/01/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ALESSANDRA MOREIRA DE MOURA
CPF/CNPJ: 008964074-89
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 80,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076494
Responsavel.: ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 996754564-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003812
Responsavel.: ADEVALDO MARTINS DE OLIVEIRA M
CPF/CNPJ: 004078025/0001-69
Titulo: DUP VEN MER INDR$408,42
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 001780
Responsavel.: BERNARDINO TAVARES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 527665271-68
Titulo: DUP PRES SER INR$620,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 001877
Responsavel.: BRUNA PRISCILA CLEMENTE VIANA
CPF/CNPJ: 104349204-60
Titulo: CHEQUER$567,00
Apresentante: G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Protocolo: 2016 - 003001
Responsavel.: CLAUDIA RICHELE DOS S DUTRA
CPF/CNPJ: 059241324-12
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003810
Responsavel.: CAIO FELIPE CUNHA MELO
CPF/CNPJ: 071452264-30
Titulo: DUP PRES SER INR$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003838
Responsavel.: CAIO FELIPE CUNHA MELO
CPF/CNPJ: 071452264-30
Titulo: DUP PRES SER INR$3.000,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003834
Responsavel.: DANEUZE TOMEI
CPF/CNPJ: 658245634-20
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$4.713,56
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002968
Responsavel.: ESL SERVICOS E LOCACOES LTDA
CPF/CNPJ: 007836753/0001-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 32,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 002217
Responsavel.: ELEN ROSE DA SILVA ASSIS
CPF/CNPJ: 022939980/0001-25
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.091,09
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003090
Responsavel.: EMMY KAROL MORAIS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 000033914-85
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$23.255,03
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002827
Responsavel.: ERIC ANDRETTI BARRETO NOGUEIRA
CPF/CNPJ: 026783714-33
Titulo: DUP VEN MER INDR$770,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 001473
Responsavel.: FLUVIALMAR NAVEGACAO LTDA ME
CPF/CNPJ: 007435743/0001-33
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 001868
Responsavel.: GEISA MARIA GALVAO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 236695944-34
Titulo: DUP VEN MER INDR$538,93
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003974
Responsavel.: HOMESEG PRESTADORA DE SER-
VICOS EIRE
CPF/CNPJ: 018561861/0001-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.478,42
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003251
Responsavel.: ISMALIA DE SOUSA LIMA MENDES
CPF/CNPJ: 732882093-49
Titulo: DUP VEN MER INDR$880,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 002301
Responsavel.: I T SILVA ME
CPF/CNPJ: 010141094/0001-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$405,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003458
Responsavel.: JOSE CARLOS FERREIRA DA LUZ
CPF/CNPJ: 123805634-20
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$95.902,15
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002945
Responsavel.: JOSE CARLOS FERREIRA DA LUZ
CPF/CNPJ: 123805634-20
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$28.592,72
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002681
Responsavel.: JEAN KLEBER FINIZOLA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 014341974-92
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003808
Responsavel.: J L 2 COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 015179632/0001-31
Titulo: DUP VEN MER INDR$816,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003898
Responsavel.: JAMILSON ALVES DE SOUTO
CPF/CNPJ: 498927034-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$286,67
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003248
Responsavel.: JACIDONE GOMES RODRIGUES
CPF/CNPJ: 008779914/0001-04

CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002901
Responsavel.: IMPERMANTA - CONSTRUCOES E 
SERVICOS
CPF/CNPJ: 004635673/0001-79
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$5.084,70
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002902
Responsavel.: LEDA MARIA RODRIGUES ALVES
CPF/CNPJ: 089348274-91
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$22.200,09
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002639
Responsavel.: HOTELZINHO BERCARIO MATERNAL 
PALACI
CPF/CNPJ: 000743034/0001-76
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$2.942,99
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002875
Responsavel.: JOSE EDSON SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 048120344-34
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$6.676,67
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002938

Em razao de que os supracitados devedores nao 
foram 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, neste1o. 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,23/01/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: CORPEL COM DE PCS E BIC LTDA
CPF/CNPJ: 010175687/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$754,80
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 001567
Responsavel.: FABIO ANTONIO ROCHA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 235573894-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.400,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004997
Responsavel.: MARIA RAQUEL SANTOS UCHOA ME
CPF/CNPJ: 020023662/0001-94
Titulo: DUP VEN MER INDR$191,70
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004994
Responsavel.: ROSINERIO GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 015365106/0001-66
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.198,71
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004874
Responsavel.: VALDEMAR JOSE FILHO
CPF/CNPJ: 262663934-68
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$15.677,73
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 002668
Responsavel.: IMPERMANTA SERVICOS DE IM-
PERMEABILI
CPF/CNPJ: 004635673/0001-79
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$11.880,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016
A Câmara Municipal de São José de Princesa-PB, através de sua Pregoeira, torna público 

que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial nº 001/2016. Objeto Contratação de 
empresa de assessoria e consultoria em contabilidade pública para prestação de serviços na câ-
mara municipal de São José de Princesa-PB. Recursos: Previstos no orçamento vigente. Abertura 
04/02/2016 às 13h00min na sala de Reunião da C.M à Rua Capitão Manoel Lopes, s/nº centro 
São José de Princesa-PB.

São José de Princesa-PB, 21 de Janeiro de 2016. 
Maria Assunção Vieira

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
A P.M. de São José de Princesa-PB, através de sua Pregoeira, torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial nº 006/2016. Objeto Contratação de empresa de asses-
soria e consultoria em contabilidade pública para prestação de serviços no FMS-Fundo Municipal de 
Saúde de São José de Princesa-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Abertura 04/02/2016 
às 11h30min na sala de Reunião da CPL à Rua Capitão Manoel Lopes, s/nº centro São José de 
Princesa-PB. Informações pelo fone (83) 3491-1003. 

São José de Princesa-PB, 21 de Janeiro de 2016. 
Maria Assunção Vieira

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA

TERMO DE REVOGAÇÃO
O Secretário Municipal de Saúde do Município de São José de Princesa, no uso de suas atribui-

ções e fundamentado no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. Resolve, por razões de interesse público, 
Revogar o Processo Administrativo nº 002/2016, modalidade Pregão Presencial nº 002/2016. Cujo 
objeto Contratação de serviços especializados de procedimentos médicos em geral destinados a 
pessoas carentes do município. 

São José de Princesa - PB, 22 de Janeiro de 2016. 
José Max Rodrigues Soares

Secretário de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
A P.M. de São José de Princesa-PB, através de sua Pregoeira, torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial nº 005/2016. Objeto Aquisição gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis entrega parcelada destinados a composição da merenda escolar da rede 
municipal de ensino. Recursos: previstos no orçamento vigente.  Abertura 04/02/2016 às 08h00min 
na sala de Reunião da CPL à Rua Capitão Manoel Lopes, s/n centro São José de Princesa-PB. 
Informações pelo fone (83) 3491-1003.

São José de Princesa-PB, 21 de Janeiro de 2016. 
Maria Assunção Vieira

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016
A P.M. de São José de Princesa-PB, através de sua Pregoeira, torna público que fará realizar lici-

tação na modalidade Pregão Presencial nº 006/2016. Objeto Contratação de empresa de assessoria 
e consultoria em contabilidade pública para prestação de serviços na prefeitura municipal de são 
José de Princesa-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Abertura 04/02/2016 às 10h00min 
na sala de Reunião da CPL à Rua Capitão Manoel Lopes, s/nº centro São José de Princesa-PB. 
Informações pelo fone (83) 3491-1003. 

São José de Princesa-PB, 21 de Janeiro de 2016. 
Maria Assunção Vieira

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015
AVISO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO
APÓS APRESENTAÇÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO (Item 8.4 do Edital n.002/2015 e Art. 

48, § 3º da Lei Nº 8.666/93)
OBJETO: Pré-qualificação de empresas do ramo da construção civil para apresentação de 

propostas e subsequente contratação junto ao Banco do Brasil S.A e/ou Caixa Econômica Federal, 
para a Construção de Unidades Habitacionais e respectiva infraestrutura interna, destinada a famílias 
com renda brutal mensal de 03 (três) até 06 (seis) salários mínimos, no âmbito do Programa Minha 
Casa Minha Vida, no Loteamento Jardim Atlântico - II, município de Cabedelo-PB.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ: 09.012.493/0001-54, por intermédio da 
Comissão Especial para Chamamento Público, constituída pela Portaria nº 9.679/15 de 12 de 
novembro de 2015, comunica aos interessados no Chamamento Público nº 002/2015, Processo 
administrativo nº 002/2015 que, após exame da nova documentação apresentada, conforme facul-
dade de que trata o Item 8.4 do Edital nº 002/2015 e § 3º do art. 48 da Lei nº 8.666/93, a empresa 
COINPA - CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA. – EPP, única 
participante do certame, foi considerada HABILITADA. Outrossim, faz saber que, a empresa su-
pracitada apresentou declaração de renúncia ao prazo recursal. Os autos encontram-se com vista 
franqueada aos interessados. Informações adicionais na sede da Secretaria de Habitação - SEHAB, 
situada na Praça Getúlio Vargas, nº 49, Centro, Cabedelo – PB, no horário de 08h às 14h. Cabedelo/
PB, 21 de janeiro de 2016. Deborah Araújo B. Queiroz – Presidente.

Cabedelo, 21 de janeiro de 2016.
DEBORAH ARAÚJO B. QUEIROZ

Presidente da Comissão Especial para Chamamento Público

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016
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 Cavalcante

Pregoeira

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. A Dra. RENATA DA CAMARA PIRES BELMONT, 
Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, em virtude da lei, etc. FAZ SABER que 
fica(m) CITADO(S) pelo presente edital  a empresa EMGESAT - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA., na pessoa do seu representante legal, por encontrar-se em lugar incerto 
e não sabido, para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
de presumir-se aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos alegados pelo autor. Tudo conforme 
despacho de fls. 118, nos autos da ação de CANCELAMENTO DE PROTESTO, processo n°. 
2002009037253-9, que tramita nesta 8ª Vara Cível, promovida pela UNIMED JOÃO PESSOA – 
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em desfavor da EMGESAT – COMÉRCIO DE MEDICA-
MENTOS HOSPITALARES LTDA., cujo despacho foi o seguinte: Vistos, etc. Cite-se o promovido 
através de edital, com prazo de 20 dias, a ser publicado no DJ/PB, em jornal de ampla circulação 
local e no átrio do Fórum, nos termos do art. 285, CPC. Cumpra-se. João Pessoa, 12.11.2013. Renata 
da Camara Pires Belmont. Juiza de Direito. E para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, 
mandei expedir o presente edital, que será afixado nas sede deste Juízo, no local de costume e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, estado da Paraíba. Aos 
28 dias do mês de abril de 2014. Eu, Técnica Judiciária, o digitei e assino. 

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. A Dra. RENATA DA CAMARA PIRES BELMONT, 
Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, em virtude de lei, etc.. FAZ SABER que fica 
CITADO pelo presente edital, a(o) Sr. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, por encontrar-se em lugar incerto 
e não sabido, para que pague a importância de R$ 729,22 (setecentos e vinte e nove reais e vinte 
dois centavos), devidamente corrigida, no prazo de 15 (quinze) dias, isentando-se assim das custas 
e honorários advocatícios, ou ofereça embargos, em idêntico prazo, sob pena de transformação do 
mandado inicial em mandado executivo. Tudo conforme despacho de fls. 52, nos autos da Ação: MO-
NITÓRIA N°200.2011.047.902-5, que tramita nesta 8ª Vara Cível, tendo como Promovente UNIMED 
JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. e promovido JOSÉ FRANCISCO 
DA SILVA, em que foi prolatado o seguinte despacho: Vistos, etc. Cite-se o promovido, através de 
edital, com as advertências contidas no art. 285, CPC. João Pessoa, 10.09.2013. Renata da Camara 
Pires Belmont. Juíza de Direito. E para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, a M Juíza 
mandou expedir o presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no local de costume e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Aos 
04 dias do mês de outubro de 2013. Eu, técnica Judiciária, o digitei e assino.

ESTADO DA PARAÍBA. PODER JUDICIÁRIO. JUÍZO DE DIREITO DA 12° VARA CÍVEL. CO-
MARCA DA CAPITAL. EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS. a DRA. GIULIANA 
MADRUGA BATISTA DE SOUZA FURTADO, Juíza de Direito, em virtude de lei, etc. FAZ SABER 
aos que o presente EDITAL  vir ou dele conhecimento tiver que perante este Juízo e Cartório do 
12° Ofício Cível tramita uma Ação Monitória de número 0025296-95.2010.815.2001, promovida por 
UNIMED JOÃO PESSOA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de NIEDJA LACERDA 
MOURA DE PAULA CAVALCANTI. Através do presente, CITA-SE Niedja Lacerda Moura de Paula 
Cavalcanti, CPF 065.698.914-99. Tudo conforme despacho proferido nos autos supramencionados, 
o qual tem o teor seguinte: “ Vistos, etc … Defiro a citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias. 
João Pessoa, 15 de dezembro  de 2015. Manuel Maria Antunes de Melo – Juiz de Direito.” Portanto, 
pelo presente Edital, cita-se a mencionada  parte nos termos do pedido contido na exordial com 
prazo de 15 dias, podendo neste prazo oferecer embargos, advertindo-a do disposto no artigo  
285 e 319do CPC, em que não sendo apresentado defesa, presumir-se-ão verdadeiros os fatos 
articulados pelo autor. Fluindo  os 15 dias, após o término dos vinte dias indicados neste edital. O 
presente edital será publicado por três vezes em jornal de grande circulação local. Será igualmente 
afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, aos 30 de março de 
2015. Eu, Leyla Karenina Monteiro, Técnico Judiciário, digitei-o e subscrevi.

EDITAL PARA CITAÇÃO CÍVEL. O DR. JOSÉ CÉLIO DE LACERDA SÁ, Juiz de Direito, da 7ª 
Vara Cível de João Pessoa, antiga 18ª VARA CÍVEL, em virtude de lei, etc...Pelo Presente EDITAL 
DE CITAÇÃO, com prazo de 20 dias, faz saber, a todos quanto o presente virem ou dele notícia 
tiverem, que por esta Vara e respectivo cartório se processam os autos da AÇÃO MONITÓRIA, autos 
n° 0017332-17.2011.815.2001 (n° SISCOM: 200.2011.017.332-1), em que são partes: UNIMED JOÃO 
PESSOA COOPERATIVA DE TRABLHO MÉDICO LTDA em face de ELIZA MARIA MUNIZ FRAZÃO. 
Tendo o presente edital a finalidade de CITAR a promovida ELIZA MARIA MUNIZ FRAZÃO, com 
endereço informado nos autos RUA EUNÁPIO VIEIRA CARNEIRO, N° 157, Bairro: JOSÉ AMÉRICO, 
João Pessoa -  PB, tendo em vista não ter sido encontrada no endereço  informado e se achar em 
lugar incerto e não sabido, e por requerimento da parte promovente, para tomar conhecimento  da 
ação supra e vir acompanhá-la até o seu término, podendo, querendo, oferecer contestação por 
escrito no prazo de 15 dias, ficando ciente de que não contestando ou não se defendendo, presumir-
-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo promovente, podendo ocorrer os efeitos da 
revelia. E, para que depois, ninguém possa alegar desconhecimento, mandou, o MM Juiz de Direito, 
expedir o presente edital, que será publicado em três jornais de grande circulação, sendo um deles 
um jornal oficial, conforme determinação dos artigos 231 e 232 do Código de Processo Civil, todas 
as publicações a cargo do promovente, e uma via será afixada no lugar de costume do Fórum de 
João Pessoa. E, para cumprir, eu, Adalberto Sarmento de Lima Silva, Chefe do Cartório da 7ª Vara 
Cível, o digitei e subscrevi, em 03 de setembro de 2015.       CUMPRA-SE. 

                                      João Pessoa, 08 de setembro de 2015.

AVISO DE LICITAÇÃO – Republicação*
 CONCORRÊNCIA Nº 006/2015

Registro CGE Nº. 15-01654-3
Objeto: Elaboração de projeto executivo de rede e de ramal de interligação de novos consumido-

res, incluindo o projeto executivo, levantamento do solo através de sondagem geofísica, sondagem 
a trado, estudo de interferência elétrica e projeto de proteção catódica, bem como projeto executivo 
de recuperação e drenagem de faixas de domínio, na Rede de Distribuição de Gás Natural no 
Estado de Paraíba, em conformidade com o ANEXO Q4 – Memorial Descritivo e demais anexos.

Valor Orçado (ou Máximo): R$ 3.000.067,70 (três milhões sessenta e sete reais e setenta 
centavos).

Retirada do Edital: Através do site http://www.pbgas.com.br e / ou obtido pelos interessados, 
de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 
14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 
n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

Data de Recebimento e Abertura dos Envelopes: Dia 10/03/2016, às 14h30min na sede da 
PBGÁS, no endereço acima.

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Presidente CPL

*Alteração da data do certame devido a modificações no edital.

ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES PARA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO 

FISCAL DA ADCAP NR/PB- TRIÊNIO 2016/2019 
Edital de Convocação

 O Presidente da ADCAP - Associação dos Profissionais dos Correios, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Artigo 19 do Estatuto vigente e obedecendo aos Artigos 58 a 67 do Capitulo 
VIII – Das Eleições, convoca todos os associados, que estejam em dia com as suas obrigações 
sociais, para participarem da eleição que definirá a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da ADCAP 
- NR/PB. A junta eleitoral será designada pelo Presidente e coordenará todas as etapas do pleito. 

O processo eleitoral terá o seguinte cronograma:

Publicação Edital 25/01/16
Designação da Junta Eleitoral Até 22/02/16
Divulgação do Regulamento Eleitoral  25/02/16
Registro de candidaturas 18 a 23/03/16
Campanha Eleitoral (Via ADCAP) 01/04/16 a 27/04/16
Impugnação da Junta Eleitoral Até 01/04/16
Impugnação de candidaturas Até 07/04/16
Votação 22 a 29/04/16
Resultado da Eleição 29/04/2016
Impugnação de Resultado Até 16/05/16
Posse dos eleitos 20/05/16

As candidaturas para a DIRETORIA EXECUTIVA e para o CONSELHO FISCAL, deverão ser 
formalizadas, utilizando-se os modelos que serão disponibilizados pela junta eleitoral designada.

Os documentos relativos à apresentação das candidaturas, ou pedidos de impugnação, deverão 
ser encaminhadas por via postal ou protocolados junto a JE, de forma a serem observados os prazos 
do cronograma acima informado, exclusivamente para a “ADCAP - Junta Eleitoral – Rodovia BR 230 
– Km 24,5 – Edifício Sede dos Correios – Cristo Redentor – João Pessoa -PB – CEP 58071-900.” 

João Pessoa-PB, 22 de janeiro de 2016
Barôncio de Castro Lucena Júnior 

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016
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 decarnes 
e derivados, destinado as diversas secretarias da administração. Data: 11/02/2016. 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, 22 de janeiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DEHOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento Pregão Presencial n° 00001/2016, para aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados 
as diversas Secretarias Municipais e ADJUDICO o seu objeto às empresas: Para entrega na Cidade 
de AGUIAR, RENATA MONTEIRO DE LACERDA – POSTO AR, CNPJ N° 07.598.119/0001-57, com 
o valor global de R$ 515.550,00 (quinhentos e quinze mil, quinhentos e cinquenta reais) e JOSÉ 
CLÁUDIO BATISTA BEZERRA – CLÁUDIO MOTOS, CNPJ Nº 07.468.837/0001-09, com o valor 
global de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). 

Aguiar - PB,22 de Janeiro de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
004/2016, no dia 04(quatro) de fevereiro de 2016, ás 10h:00min(dez) horas, horário local, que tem 
como objetivo a Aquisição de carnes bovina e fígado bovino,  destinados ao consumo de diversas 
secretarias deste município, com Recursos Próprios do Município, descritos e especificados no 
Termo de Referência – Anexo I do Edital do Certame. Os interessados poderão retirar o Edital e 
Anexos na sede da Prefeitura Municipal (sala da CPL), localizada a rua Inácio Lira, 363, Centro, 
São José de Piranhas-PB, ou ainda pelos meios virtuais disponíveis

São José de Piranhas-PB, 22 de janeiro de  2016.
Jose Idomar de Sousa Bento

Pregoeiro Oficial

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, vem por intermédio deste aviso, 

comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016, no dia 04(quatro) 
de fevereiro de 2016 às 14h:00min.(quatorze) horas, horário local,  que tem como objetivo Locação 
de 01 (um) veiculo semi-novo, tipo Pick-Up, com capacidade para 05(cinco) passageiros incluindo 
o condutor, todo completo, para uso da presidência desta Câmara Municipal, conforme descrito e 
especificado no ANEXO I - Termo de Referência do Edital do Certame. Os interessados poderão 
retirar o Edital e Anexos na sede da Câmara Municipal(sala da CPL), localizada a rua Inácio Lira, 
369, Centro, São José de Piranhas-PB, ou ainda pelos meios virtuais disponíveis

São José de Piranhas-PB, 22 de janeiro de 2016.
Denilson dos Santos Pessoa

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016
A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, vem por intermédio deste aviso, 

comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, no dia 04(quatro) 
de fevereiro de 2016 às 15h:30min.(quinze e trinta) horas, horário local, que tem como objetivo 
Aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes destinados a manutenção, funcionamento e con-
sumo do veiculo locado desta câmara municipal, conforme descritos e especificados no ANEXO 
I - Termo de Referência do Edital do Certame. Os interessados poderão retirar o Edital e Anexos 
na sede da Câmara Municipal (sala da CPL), localizada a rua Inácio Lira, 369, Centro, São José 
de Piranhas-PB, ou ainda pelos meios virtuais disponíveis.

São José de Piranhas-PB, 22 de janeiro de 2016.
Denilson dos Santos Pessoa

Pregoeiro Oficial

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
002/2016, no dia 04(quatro) de fevereiro de 2016, ás 08h:00min(oito) horas, horário local,  que 
tem como objetivo a Aquisição de materiais de construção em geral, destinados ao consumo de 
diversas secretarias deste município, com Recursos Próprios do Município, descritos e especificados 
no Termo de Referência(Anexo I do Edital). Os interessados poderão retirar o Edital e Anexos na 
sede da Prefeitura Municipal (sala da CPL), localizada a rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de 
Piranhas-PB, ou ainda pelos meios virtuais disponíveis.

São José de Piranhas-PB, 22 de janeiro de 2016.
Jose Idomar de Souza Bento

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016
Proc. Administrativo nº 081/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de 

apoio,designados pela Portaria nº.
002/2016, de 04 de janeiro de 2016, com a finalidade de receber propostas e documentos de 

habilitação, realizarão a Sessão Pública,para licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do 
tipo Menor Preço Por Item leva ao conhecimento dos interessados que ás 10h00min do dia 08 de 
fevereiro de 2016, haverá abertura do Pregão Presencial nº 003/2016, cujo objeto é aCONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 
MATERIAL GRÁFICO E FORMULÁRIOS PADRONIZADOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB, durante o exercício de 2016, 
Conforme Termo de Referência. - RECURSOS FINANCEIROS: Próprios e/ou outros constantes 
na Lei Orçamentária para o exercício de 2016 - LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFOR-
MAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Diamante, situada na Rua Possidônio José da Costa, 
881 – Centro – 58.994-000 – Diamante-PB, no horário das 08h00min às 12h00min.

Diamante, 22 de janeiro de 2016.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
Proc. Administrativo nº 082/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de 

apoio,por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio,designados pela Portaria nº.002/2016, de 04 
de janeiro de 2016, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, realizarão a 
Sessão Pública,para licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo Menor Preço Por Item 
leva ao conhecimento dos interessados que ás 11h00min horas do dia 08 de fevereiro de 2016, haverá 
abertura do Pregão Presencial nº 004/2016, cujo objeto é aCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DE PAPELARIA PARA ATENDER 
NECESSDIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB, durante 
o exercício de 2016, Conforme Termo de Referência. - RECURSOS FINANCEIROS: Próprios e/ou 
outros constantes na Lei Orçamentária para o exercício de 2016 - LEITURA OU OBTENÇÃO DO 
EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Diamante, situada na Rua Possidônio 
José da Costa, 881 – Centro – 58.994-000 – Diamante-PB, no horário das 08h00min às 12h00min.

Diamante, 22 de janeiro de 2016.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis e lubrificantes destinados ao abastecimento da 

frota de veículos, e GLP para as secretarias e escolas da rede municipal de Poços Dantas - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: FMS,FUNDEB,FPM
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00001/2016 - 22.01.16 - POÇO DANTAS PETROLEO LTDA - R$ 591.137,00  
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00002/2016.
OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo, sendo Ambulância Tipo A (simples remoção), especi-

ficada no Termo de Referência (anexo) I do processo editalício, para atender as Unidades Básica 
de Saúde, Francisco Ferreira Santiago e Manoel Alexandre da Silva localizadas no Município de 
Poço Dantas - PB.

ABERTURA: 22/01/2016 as 10:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 22/01/2016. 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Convite nº 00001/2015.
OBJETO: Construção de 02 Salas de Aula em uma Escola da Educação Básica no Município 

de Triunfo - PB.
ABERTURA: 01/12/2015 as 08:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 22/01/2016.

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > sábado, 23 de janeiro de 2016



Prefeitura Municipal de Itapororoca
EXTRATO DE ADITIVO/MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

Tomada de Preços Nº 001/2014.
Contrato: 085/2014.
Aditivo: 003/2015.
Objeto da Licitação: A Contratação sob regime de empreitada por menor preço global, Para Construção 

de 01 ( Uma ) unidade escolar contendo 06 ( Seis ) salas de aula.
Valor total da Licitação: R$ 677.955,50 ( seiscentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e 

cinco reais e cinquenta centavos )
Rubrica Orçamentaria: 0500 - Secretaria de Educação e Cultura 12.361.0403.1.002 - Const./Amp./

Reforma de Unidades Escolares - Convênio 025/2014 - Pacto Pelo Desenvolvimento Social da Paraíba 
- Governo do Estado.

Contratante: Prefeitura Municipal de Itapororoca.
Contratada: Coen Construções Engenharia Ltda.
Data da Assinatura do Contrato: 16 de Junho de 2014.
Data da Assinatura do Aditivo: 07 de Dezembro de 2015
Vigência do Aditivo: 07 de Dezembro de 2015 à 04 de Junho de 2016.

Itapororoca – 07 de Dezembro de 2015
Celso Morais de Andrade Neto - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 007/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é serviços na confecção de próteses. Data de abertura: 
04/02/2016 às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à 
disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no 
horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 22 de Janeiro de 2016.
Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 008/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação de serviços de transporte escolar. Data 
de abertura: 04/02/2016 às 10h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, 
Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 22 de Janeiro de 2016.
Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2016
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 009/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é aquisição de gêneros alimentácios. Data de abertura: 
04/02/2016 às 12h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à 
disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no 
horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 22 de Janeiro de 2016.
Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016
A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, Estado da Paraíba, através de seu Pregoeiro Oficial, desig-

nado pela portaria nº 027 de 27/11/2015, torna público a todos os interessados que no dia 05 de fevereiro 
de 2016 às 08h30min, horário local, no prédio da Prefeitura na Rua Dom Adauto, nº 11. - Centro - Serra 
Redonda PB fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2016, tipo Menor 
Preço Por Itens em cada lote.  LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO 
POR CENTO) PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME PREVISTO 
NO ART. 48, INCISO III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA 
LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, tendo por objeto a: Aquisição de combustíveis, lubrificantes e 
botijões de gás butano de 13gk de forma parcelada, destinado ao gabinete do prefeito e as demais 
secretarias municipais para o exercício de 2016, conforme quantidade e descrição dos produtos no 
Termo de Referencia. As empresas interessadas poderão adquirir o Edital, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais)., na sede da Prefeitura de Serra Redonda localizada a Rua Dom Adauto, nº 11 - centro na cidade 
de Serra Redonda - PB, no horário de 08h30 as 12h00 nos dias úteis. O Edital também será disponibi-
lizado gratuitamente, pelo e-mail: pmsr.cpl@hotmail.com Demais informações através do telefone (83) 
3399.4081/99343.5884, no horário mencionado. Serra Redonda PB, 22 de janeiro de 2016. ADMIR 
GONÇALVES DA ROCHA - Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – INEXIG. Nº IN00004/2016

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 IN00004/2016, 
que objetiva: Contratação da Banda “AVIÕES DO FORRÓ”, para se apresentar na tradicional Festa 
de Nossa Senhora da Luz no dia 01 de Fevereiro de 2016, no Parque do Poeta Ronaldo Cunha Lima, 
Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: AVIÕES DO 
FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA – CNPJ: 07.940.525/0001-56 - R$ 150.000,00 – 
Cento e Cinquenta Mil Reais.

Guarabira - PB, 22 de Janeiro de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa(s) para execução dos serviços de montagem e desmontagem 
de estruturas para a Festa da Luz 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no 
orçamento vigente 2016 Elemento de despesa: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Guarabira e: CT Nº 00022/2016 - 20.01.16 - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - R$ 
5.198,00. CT Nº 00023/2016 - 20.01.16 - DENISE MOURA DO NASCIMENTO - R$ 81.989,00. CT Nº 
00024/2016 - 20.01.16 - ARTHUR ANDRADE LIMA - R$ 14.400,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Presidente João 

Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 10:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2016, licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 00005/2016, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de material 
de expediente e escolar. 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, 22 de Janeiro de 2016
Braz de Souza Lins - Pregoeiro  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
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 05 de Fevereiro de 2016, licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 00006/2016, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de 
material de construção. 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, 22 de Janeiro de 2016
Braz de Souza  Lins - Pregoeiro 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na rua Presidente 

João Pessoa, 391 - Centro – Pedra Branca- PB, às 16:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2016, licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 00007/2016, do tipo menor preço por item, para: locação de um 
veiculo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Infor-
mações: 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, 22 de Janeiro de 2016
Braz de Souza  Lins - Pregoeiro  

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
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 05 de 
Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 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, 22 de Janeiro de 2016
YANNA MARIA DE MEDEIROS - Pregoeira Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
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 12 de 
Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS EM GERAL. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Muni-
cipal 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, 22 de Janeiro de 2016
YANNA MARIA DE MEDEIROS - Pregoeira Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº 001/2016
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente aDispensa de Licitação nº 001/2016, que objetiva: 
Aquisição parcelada de medicamentos diversos da farmácia básica, destinados as unidades básicas de 
Saúde; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Laboratório Farmaceutico 
do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A - LAFEPE  –R$ 627.165,00. 

Bayeux - PB, 19 de janeiro de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO
REF: TOMADA DE PREÇOS 01/2014.
OBJETO: PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA POR 9 (NOVE) meses, celebrado entre a PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB e a empresa MURALHA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 
12.929.740/0001-96 - para o Contrato nº 115/2014, de 16 de Maio de 2014, Primeiro Termo Aditivo, 
datado 11/02/2015  proveniente da TOMADA DE PREÇOS nº 01/2014, objetivando a Construção de 
Quadra Coberta com Vestiário “MODELO FNDE”, a serem executados em anexo à Escola Municipal 
Severino Flaviano Cavalcante localizada no Conjunto Clócio Beltrão, Zona Urbana Alagoinha – PB, de 
conformidade ao TC PAC 207786/2014.CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA 
e MURALHA CONSTRUTORA LTDA.  JUSTIFICATIVA: A execução da cobertura metálica apresentou 
algumas divergências de natureza técnica em relação ao projeto original, pelo que se fez necessária a 
sua readequação. REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. DATA TERMO ADITIVO: 
11/11/2015. OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB;
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO
REF: TOMADA DE PREÇOS 02/2014.
OBJETO: Prorrogar Prazo de Vigência por 240 (duzentos e quarenta) dias, celebrado entre a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB e MURALHA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ sob o nº 
12.929.740/0001-96 - para o Contrato nº 164/2014, datado de 21/07/2014, e Primeiro Termo aditivo, 
Datado 09/03/2015 proveniente da TOMADA DE PREÇOS nº 02/2014, objetivando a Construção de 
Uma Unidade Escolar com 05 (cinco) salas de Aula na Comunidade de Jacaré, de conformidade ao 
termo de Convenio 445/2013 – (PACTO EDUCAÇÃO), celebrado entre o ESTADO DA PARAÍBDO por 
meio da SECRRETARIA DA EDUCAÇÃO, COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA. 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e MURALHA CONSTRUTORA LTDA. 
JUSTIFICATIVA: Atraso de repasse por parte do Concedente. REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. DATA TERMO ADITIVO: 10/11/2015. OBS: Publicado para atendimento do disposto 
no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios, Carnes e Peixe destinados ao atendimento 

da demanda. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS 
FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2016 
0200 Gabinete do Prefeito 0300 Secretaria Municipal de Administracao 0400 Secretaria Municipal de 
Financas 0500 Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer 0700 Secretaria Municipal de Acao Social 
0800 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid 0909 Procuradoria Juridica Geral 1010 Controladoria 
Interna 1111 Sec Municipal de Agricultura 1212 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca 9999 Reserva 
de Contingencia Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00047/2016 - 14.01.16 
- SEVERINO FELIX DE BRITO - R$ 89.335,30 Itapororoca - PB, 13 de Janeiro de 2016

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de pães, bolos de ovos e bolachas, Salgados e Lanches diversos 

destinados a atender as demandas.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / 

PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2016 0200 Gabi-
nete do Prefeito 0300 Secretaria Municipal de Administracao 0400 Secretaria Municipal de Financas 
0500 Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer 0700 Secretaria Municipal de Acao Social 0800 Sec 
Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid 0909 Procuradoria Juridica Geral 1010 Controladoria Interna 
1111 Sec Municipal de Agricultura 1212 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca 9999 Reserva de 
Contingencia Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00048/2016 - 14.01.16 
- JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE - R$ 178.300,00 CT Nº 00049/2016 - 14.01.16 - SEVERINO 
FELIX DE BRITO - R$ 6.138,00 Itapororoca - PB, 22 de Janeiro de 2016

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Expediente para melhor atendimento e funciona-

mento de todos os setores da Administ. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no 
orçamento vigente 2016 0200 Gabinete do Prefeito 0300 Secretaria Municipal de Administracao 0400 
Secretaria Municipal de Financas 0500 Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer 0700 Secretaria 
Municipal de Acao Social 0800 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid 0909 Procuradoria Juridica 
Geral 1010 Controladoria Interna 1111 Sec Municipal de Agricultura 1212 Fundo Municipal de Saude 
de Itapororoca 9999 Reserva de Contingencia Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Itapororoca e:

CT Nº 00050/2016 - 14.01.16 - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 322.253,00Itapororoca - 
PB, 22 de Janeiro de 2016

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município de 
Desterro/PB, exarada todas às fls. do Processo Adm. nº 002/2016, Inexigibilidade nº 001/2016, para 
a contratação direta da pessoa Jurídica: Ecoplan Contabilidade Pública e Softwares Ltda, CNPJ Nº 
05.905.065/0001-08, com o valor total de R$ 72.000,00, pelos 12 (doze) meses. Direito a: Prestar 
serviços parcelado especializados de contabilidade, assessoria técnica contábil, administrtativa e 
financeira no município de Desterro/PB. Publique-se e cumpra-se. 

Desterro/PB, 20 de janeiro de 2016.
Rosângela de Fátima Leite – Prefeita

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município de 
Desterro/PB, exarada todas às fls. do Processo Adm. nº 003/2016, Inexigibilidade nº 002/2016, para 
a contratação direta da pessoa Jurídica: Ecoplan Contabilidade Pública e Softwares Ltda, CNPJ 
05.905.065/0001-08, com o valor de R$ 36.000,00, pelos 12 (doze) meses. Direito a: Prestar serviços 
parcelado especializados de contabilidade, assessoria técnica contábil, administrtativa e financeira, 
destinado ao Fundo Municipal de Saúde do município de Desterro/PB. Publique-se e cumpra-se. 

Desterro/PB, 20 de janeiro de 2016.
Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde 

FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DE DESTERRO/
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Fundação Médica Assistencial de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve homo-
logar os resultados do julgamento do Pregão Presencial N.º 002/2015, objeto: Prestar o fornecimento 
parcelado de medicamentos Lt. I, material Medico hospitalar Lt. II, destinado a Fundação. Vencedor: 
Farmaguedes Ltda-ME CNPJ 08.160.290/0001-42. Valor da proposta consolidada: R$ 145.600,50, 
Lote - I (Medicamentos) e R$ 128.681,40, Lote - II (Material Medico Hospitalar), perfazendo o valor 
total de R$ 274.281,90 pelos lotes I e II. Publique-se e cumpra-se. 

Desterro/PB, 04 de janeiro de 2016.
Antônia Cassimiro de Lima - Diretora Presidente

FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DE DESTERRO MATERNIDADE E HOSPITAL
AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2016

À Fundação M. A. de Desterro/PB, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará 
realizar às 08h:00mn (oito horas), do dia 03/02/2016, o Pregão Presencial N.º 001/2016. Objeto: 
Aquisição parcelada de material de consumo (gêneros alimentícios Lt. I, água mineral Lt. II, material 
de limpeza e lavanderia Lt. III), na sala de reuniões da Fundação, na Rua Francisco Leite Ferreira, 44, 
Centro, Desterro/PB, do tipo menor preço por lote. Maiores informações e cópia completa do Edital 
poderá ser adquiridas com o Pregoeiro.

Desterro/PB, 22 de janeiro de 2016.
Renato Eduardo Marques - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2016
À Fundação M. A. de Desterro/PB, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará 

realizar às 10h:30mn (dez horas e trinta minutos), do dia 03/02/2016, o Pregão Presencial N.º 002/2016. 
Objeto: Aquisição parcelada de oxigênio medicinal, na sala de reuniões da Fundação, na Rua Francisco 
Leite Ferreira, 44, Centro, Desterro/PB, do tipo menor preço por lote. Maiores informações e cópia 
completa do Edital poderá ser adquiridas com o Pregoeiro.

Desterro, 22 de janeiro de 2016.
Renato Eduardo Marques - Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

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

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:30 horas do dia 04 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor percentual de desconto, para: Aquisição parcelada 
de medicamentos diversos constantes da Tabela de Preços ABC FARMA vigente - maior desconto. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria 
nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 22 de Janeiro de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Prestação de serviços de 
transporte das equipes dos PSF´S. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 22 de Janeiro de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PBGÁS – COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – CNPJ/CPF Nº 00.371.600/0002-47 Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração 
nº 76/2016 em João Pessoa, 14 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Alteração 
da Rede de Distribuição de Gás Natural de Campina Grande com implantação de sub-ramal para 
suprimento de gás natural a BUN – Bentonita União Nordeste e para o Distrito Industrial de Velame e 
Catingueira em  Campina Grande com instalação de tubulação de aço carbono de 02 e 04 polegadas, 
bitubos, conjuntos de regulagem e medição e caixas com válvulas de bloqueio e ERS – Estação 
Redutora Secundária. Na (o) – DIST. INDUST. DE VELAME E CATINGUEIRA Município: CAMPINA 
GRANDE - UF: PB. Processo: 2015-004598/TEC/LO-0557

JESSYCA BRUNA FERREIRA DE PAULA – CNPJ/CPF Nº 088.269.234-85 – Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
106/2016 em João Pessoa, 18 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de:  Edificação 
Multifamiliar com 02 unidades habitacionais, dotada de sistema de esgotamento sanitário, composto de 
fossa séptica e sumidouro. Na Rua Projetada, Qd 28, Lt 656 – Lot. Plano de Vida 2ª, Tibiri II – Município: 
Santa Rita – UF: PB. Processo: 2015-007846/TEC/LO-1246.

JOSÉ GERALDO DA SILVA – CNPJ Nº 17.017.565/0001-84 – Torna público que requereu a SEMAM  
- Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para atividade: Bar e Restaurante, 
situado a Rua Onaldo da Silva Coutinho, 393 Castelo Branco – João Pessoa -PB.

HÉLIO EMPRESA DE MINERAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 40.983.736/0001-41 Torna público que a  
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação para 
Pesquisa nº 152/2016 em João Pessoa, 21  de janeiro de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Extração de argila refratária numa área total de 429,61 ha, onde a área de lavra é de  16 ha referente 
ao processo DNPM nº 846.237/2004. Na(o) – FAZENDA SÃO JOÃO – ZONA RURAL Município: SANTA 
RITA – UF: PB. Processo: 2015-007942/TEC/LOP-0283

MADEIRA PRONTA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME – CNPJ/CPF Nº 14.142.259/0001-81 
Torna público a  SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 158/2016 em João Pessoa, 21 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias.Para  a atividade de: 
COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL Na(o) – VIA COLETORA  1, QD.09 LT.32-
-A,LOT. PORTAL DO POÇO Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 2015-006933/TEC/LO-0977 

AIRA CONSTRUÇÕES LTDA – ME – CNPJ/CPF Nº 03.468.005/0001-31 Torna público que a  SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
109/2016 em João Pessoa, 18 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR C/48 UNIDADES HABITACIONAIS, DOTADO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO (FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO). Na(o) – AV. FLORIANÓPOLIS, LT. 0424, QD.058-
-COM AV.GOIANA, PLANALTO BOA ESPERANÇA Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo:  
2015-007971/TEC/LO-1300

COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA – CCP – CNPJ/CPF Nº 12.616.864/0002-00 Torna público 
que a  SUDEMA -  Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Altera-
ção nº 3056/2015 em João Pessoa, 28 de dezembro de 2015 – Prazo: 630 dias. Para a atividade de: 
Co-processamento de Resíduos (Aparas de Borracha e Pneus) Na(o) – FAZENDA CCP, PB 044, KM 
18,5 Município: PITIMBU – UF: PB. Processo: 2015-007920/TEC/LA-0582

COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA – CCP – CNPJ/CPF Nº 12.616.864/0002-00 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 3057/2015 em João Pessoa, 28 de dezembro de 2015 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Re-
alização de Teste de Queima e Armazenamento de Resíduos em Containers Na(o) – FAZENDA  CCP. 
PB 044,KM 18,5 Município: PITIMBU – UF: PB. Processo: 2015-007921/TEC/AA-3641

MARIA DE LOURDES DINIZ DE SOUSA – CNPJ/CPF Nº 026.335.774-07 Torna  público que a  SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu  a Licença de Operação nº 3010/2015 
em João Pessoa, 28 de dezembro de 2015 – Prazo:  730 dias. Para a atividade de: LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL COM ÁREA DE 5,6 HÁ, COM 18 QUADRAS E 174 LOTES  Na(o) – LOTEAMENTO 
JOÃO VIEIRA DINIZ, BAIRRO JOÃO VIEIRA DINIZ, S/N Município: ITAPORANGA – UF: PB. Processo: 
2015-000273/TECLO-9274

PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF Nº 13.617.541/0001-05, torna público 
que requereu à SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, renovação da Licença de Operação, para a 
atividade de: FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
E ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA, 
situado à R. PROJETADA 11 - LT 0325, QD 185, DISTRITO INDUSTRIAL, João Pessoa - PB. 

A Galvão Amorim Construção e Incorporação LTDA – CNPJ Nº 09.170.007/0001-26,  torna público 
que recebeu da SEMAM – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, a Licença de Prévia para ST CROIX 
RESIDENCE situado a Rua José de Oliveira Curchatuz – s/n   Aeroclube -  CEP: 58.037-432 -  João 
Pessoa PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

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

José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) 
VEÍCULOS TIPO PASSEIO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 21 de Janeiro de 2016
ADRIANO CUNHADE SOUTO - Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí. - PB, às 11:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 21 de Janeiro de 2016
ADRIANO CUNHADE SOUTO - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 15:00 horas do dia 04 de 
fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução 
dos serviços de transporte diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00005/2013. Informações: 
no horário das 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 9174-2062.
Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 22 de Janeiro de 2016
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de matérias odontoló-
gicos diversos, destinado a Secretaria de Saúde 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, 22 de Janeiro de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 16:00 horas do 
dia 04 de fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Execução dos serviços de instalação de ar condicionado diversos, destinado a esta Prefeitura. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 00005/2013. Informações: no horário das 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 9174-2062.
Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 22 de Janeiro de 2016
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
003/2016, no dia 04(quatro) de fevereiro de 2016, às 09h:00min(nove) horas, horário local, que tem 
como objetivo a Aquisição por maior desconto de Peças Automotivas e Contratação de Serviços 
Mecânicos, destinados a manutenção, funcionamento e consumo dos veículos próprios e locados  
deste município, conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência do Edital 
do Certame.  Os interessados poderão retirar o Edital e Anexos na sede da Prefeitura Municipal 
(sala da CPL), localizada a rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB, ou ainda pelos 
meios virtuais disponíveis.

São José de Piranhas-PB, 22 de janeiro de 2016.
Jose Idomar de Sousa Bento

Pregoeiro Oficial. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:30 horas do dia 05 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DESTE MUNICÍPIO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 22 de Janeiro de 2016.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISOS DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº. 001/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação de serviços 
de transporte escolar. Data de abertura: 04/02/2016 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 21 de Janeiro de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2016
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 002/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios. 
Data de abertura: 04/02/2016 às 12h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. 
Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 21 de Janeiro de 2016.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE DISTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00024/2014 
Referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 00044/2014, firmado em 21 de maio de 2014, 

CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Aguiar, representada pelo Prefeito Constitucional, o Sr. 
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO, e tendo como CONTRATADA a empresa LORENA & ADRIA 
CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA – ME, através do seu representante legal. 
OBJETO: Distrato do Contrato de Prestação de Serviços nº 00044/2014, firmado entre a PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE AGUIAR e a empresa LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
LOCAÇÕES LTDA – ME, renunciando as partes, de maneira irretratável, à indenizações, cobrança 
de multas rescisórias ou equivalentes, de forma administrativa.

Aguiar – PB, 12 de Janeiro de 2016
Manoel Batista Guedes Filho  -  Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, COM E SEM CONDUTOR, DESTINADOS A ATEN-

DER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00030/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRA-
MAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2016 0200 Gabinete do Prefeito 0300 
Secretaria Municipal de Administracao 0400 Secretaria Municipal de Financas 0500 Sec Munic 
Educacao, Cultura, Esp e Lazer 0700 Secretaria Municipal de Acao Social 0800 Sec Munic Infra 
Est, Meio Amb e Rec Hid 1111 Sec Municipal de Agricultura Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: 

CT Nº 00016/2016 - 13.01.16 - DANILO BATISTA DA SILVA - R$ 45.600,00
CT Nº 00017/2016 - 13.01.16 - DENILSON JOSÉ FLORENTINO - R$ 30.000,00
CT Nº 00018/2016 - 13.01.16 - ELENILTON SILVA SANTOS - R$ 42.000,00
CT Nº 00019/2016 - 13.01.16 - HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANÇA - R$ 24.000,00
CT Nº 00020/2016 - 13.01.16 - JOSÉ GILSON MADRUGA DA COSTA - R$ 36.000,00
CT Nº 00021/2016 - 13.01.16 - MACIA DE LIMA MORAIS - R$ 32.400,00
CT Nº 00022/2016 - 13.01.16 - MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES - R$ 24.000,00
CT Nº 00023/2016 - 13.01.16 - MARIA JOSÉ FELIX DA COSTA - R$ 68.400,00
CT Nº 00024/2016 - 13.01.16 - ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA - R$ 48.000,00
CT Nº 00025/2016 - 13.01.16 - SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA RIBEIRO - R$ 68.400,00
CT Nº 00026/2016 - 13.01.16 - SEVERINO JOÃO DA SILVA - R$ 42.000,00 Itapororoca - PB, 

22 de Janeiro de 2016
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de Bens móveis, com condutor, destinados ao transporte escolar da rede 

municipal de ensino de Itapororoca. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consig-
nada no orçamento vigente 2016 0200 Gabinete do Prefeito 0500 Sec Munic Educacao, Cultura, 
Esp e Lazer Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Itapororoca e:

CT Nº 00027/2016 - 13.01.16 - ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS - R$ 48.300,00
CT Nº 00028/2016 - 13.01.16 - EDMICIO MANOEL DA COSTA - R$ 53.000,00
CT Nº 00029/2016 - 13.01.16 - FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA - R$ 55.650,00
CT Nº 00030/2016 - 13.01.16 - FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS - R$ 36.750,00
CT Nº 00031/2016 - 13.01.16 - GABRIEL LUIZ DOS SANTOS - R$ 20.500,00
CT Nº 00032/2016 - 13.01.16 - JOÃO BERNARDO DA SILVA - R$ 89.250,00
CT Nº 00033/2016 - 13.01.16 - JORGE FERREIRA DE SOUZA - R$ 34.050,00
CT Nº 00034/2016 - 13.01.16 - JORGE SOUZA FERNANDES - R$ 52.500,00
CT Nº 00035/2016 - 13.01.16 - JOSÉ ANTONIO DA SILVA - R$ 35.700,00
CT Nº 00036/2016 - 13.01.16 - JOSÉ MAURICIO GOMES PEREIRA - R$ 48.300,00
CT Nº 00037/2016 - 13.01.16 - JOSÉ ZACARIAS DE SOUZA - R$ 51.450,00
CT Nº 00038/2016 - 13.01.16 - LUIZ LOPES DA PAZ - R$ 51.450,00
CT Nº 00039/2016 - 13.01.16 - MARCIO DIAS DOS SANTOS - R$ 51.450,00
CT Nº 00040/2016 - 13.01.16 - MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS - R$ 51.450,00
CT Nº 00041/2016 - 13.01.16 - MARIA JOSÉ DA SILVA MANOEL - R$ 51.450,00
CT Nº 00042/2016 - 13.01.16 - MARIO GRIGÓRIO DOS SANTOS - R$ 48.300,00
CT Nº 00043/2016 - 13.01.16 - ODAIR DUARTE DA SILVA - R$ 31.500,00
CT Nº 00044/2016 - 13.01.16 - SEBASTIÃO DOMINGOS DA COSTA - R$ 52.500,00

Itapororoca - PB, 22 de Janeiro de 2016
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO

Prefeito

João Pessoa > Paraíba > sábado, 23 de janeiro de 2016Publicidade
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