
A UNIÃO  

clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

R$ 1,00

R$ 200,00

Assinatura 
anual

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de janeiro de 2016 122 AnoS - PATRIMÔnIo DA PARAÍBA 

Ano CXX1I
Número 310

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

31o Máx.
25o  Mín.

32o  Máx.
21o Mín.

34o Máx.
23o Mín.

www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br facebook.com/uniaogovpb Twitter > @uniaogovpb

l Ocupação hoteleira em JP deve chegar a 85% durante o Carnaval. Página 10

l Projeto Gira Mundo leva paraibanos intercambistas ao Canadá. Página 13

l Ação contra o Aedes aegypti já visitou 73% dos imóveis na PB. Página 14

l Prévia carnavalesca da capital terá reforço de 2.100 policiais. Página 15
 

DÓLAR    R$ 4,077  (compra) R$ 4,080  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 4,050  (compra) R$ 4,300  (venda)
EURO   R$ 4,451  (compra) R$ 4,456  (venda)

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

neste mês de janeiro, o 
mundo lembrou os 90 anos de 
invenção da televisão, que con-
tinua a evoluir.  PÁGInA 5

Edição deste ano, que termi-
na no próximo domingo, em João 
Pessoa, já teve mais de 42 mil pe-
ças comercializadas.  PÁGInA 9

TV: 90 anos de uma
invenção que mudou
as comunicações

Salão de Artesanato 
da PB atinge quase 
R$ 1 milhão em vendas

Aparelho de TV fabricado 
pela Sony nos anos 1950 

Artesãos divulgam e vendem
seus trabalhos no Salão

Meio ambiente

2oCadernoEconomia

Rodovia restaurada 
é entregue no Brejo
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49,8 MIL BeNeFICIAdOs eM quATrO MuNICíPIOs

Obra na PB-073, que atende os moradores de Belém, Tacima, Araruna e Riachão, foi inaugurada ontem pelo governador 
Ricardo Coutinho. Já em Guarabira, ele assinou Ordem de Serviço para construção de um Condomínio Cidade Madura.  PÁGInA 3

Ricardo Coutinho destacou os esforços que o Governo vem realizando para dar continuidade às obras e ações visando o desenvolvimento do Estado

Acesso a Areia Vermelha será
regulado e comércio está fora

O Tribunal de Justiça da Paraíba deferiu ontem pedido do Governo do Estado e a portaria da 
Sudema que restringe o comércio e embarcações em Areia Vermelha volta a vigorar.  PÁGInA 4

A presidente Dilma Rousseff 
anunciou ontem medidas de estí-
mulo ao crédito que devem injetar 
R$ 83 bi na economia.  PÁGInA 19

Trabalhador poderá 
usar o FGTS para
tomar empréstimo

Pacote de medidas foi apresentado 
durante reunião do “Conselhão”

Políticas

FOTO: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil



Um dos produtos mais populares das 
dietas saudáveis, o sal marinho(não refi-
nado) acaba de entrar para o rol dos ali-
mentos que fazem mal à saúde, indepen-
dentemente da quantidade consumida. É 
que foi constatada a presença de plástico 
também no sal orgânico, para desespero 
dos naturalistas.

Ainda não se sabe se toda a produção 
mundial de sal marinho está contaminada, 
ou se o problema diz respeito a determina-
das salinas ou lotes específicos do alimen-
to. O que está comprovado é que a origem 
do problema está na crescente poluição do 
ambiente marinho, pelo plástico.

De um modo geral, quem vai a uma 
praia do litoral brasileiro no primeiro dia 
útil da semana, após um feriadão ou, prin-
cipalmente, após a realização de um even-
to, seja de natureza cultural, esportiva ou 
religiosa, constatará o óbvio: o plástico 
transformou-se em um dos mais perigo-
sos inimigos dos oceanos.

Citamos o litoral brasileiro, mas o mes-
mo problema é registrado em um grande 
número de países, sem contar que o plás-
tico não polui apenas os oceanos, pois rios, 
mananciais e porções consideráveis de 
terra também estão contaminados, basta 
ver os aterros sanitários, onde a situação 
também é gravíssima.

É impressionante a quantidade de lixo, 
formado, em sua maioria, por resíduos in-
dustriais, que toma conta das areias e 
águas marinhas. Denúncias feitas por or-

ganizações ambientalistas dão conta de 
que verdadeiras ilhas de plásticos estão à 
deriva nos oceanos, ou estacionadas no li-
toral de vários países.

Empurradas pelas correntes maríti-
mas, toneladas de sacolas, embalagens e 
outros tipos de produtos que têm o plásti-
co como matéria prima, e que são atirados 
diariamente ao mar, estão causando estra-
gos na vida marinha, a exemplo da mor-
tandade de várias espécies, notadamente 
das tartarugas.

O Fórum Econômico Mundial de Davos 
informou, recentemente, que a utilização 
de plásticos em larga escala está transfor-
mando os oceanos em grandes depósitos 
de lixo. De tal maneira que, dentro de três 
décadas, haverá mais detritos industriais 
(em peso) que peixes nos oceanos. 

Os dados variam de acordo com as 
fontes, mas, no ano passado, cientistas que 
participaram do encontro da Associação 
Americana para o Avanço da Ciência, nos 
Estados Unidos, denunciaram que, todos 
os anos, nada menos que oito milhões de 
toneladas de lixo plástico são despejadas 
nos oceanos.

É imperativo que a sociedade global 
adote medidas mais enérgicas para conter 
o uso de plásticos, tanto da parte de quem 
produz como de quem consome. Deveria 
seguir o exemplo da França, que vai proi-
bir o uso de sacos de plástico já este ano, 
ou do Reino Unido, cuja população paga 
para usar este produto.

Editorial

Dieta de plástico
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NO cOmANDOcONsERvADORNOvA uNIDADE

NEm LuLA NEm DILmA

Na Resolução que confir-
mou Charliton Machado 
como pré-candidato a  pre-
feito de João Pessoa, os 
petistas voltaram a criticar 
Luciano Cartaxo (PSD) que, 
ao “deixar o PT, guiando-se 
por um projeto conserva-
dor, desprezou o programa 
vitorioso que o elegeu”. Já 
tem data a primeira plená-
ria da pré-campanha: 20 de 
fevereiro.    

A propósito do PT, quando 
Charliton Machado for se de-
dicar à campanha eleitoral, 
quem assumirá o comando 
da legenda no Estado é a 
vice-presidente, Giucélia 
Figueiredo, que ocupou a 
pasta de políticas públicas 
para mulheres na Prefeitura 
da capital, antes da saída de 
Cartaxo para o PSD. O diretó-
rio municipal já é gerido por 
uma mulher: Aparecida Diniz.     

Projeto premiado com 
o Selo de Mérito 2015, 
pelo Fórum Nacional de 
Secretários e Habita-
ção e Desenvolvimento 
Urbano, o condomínio 
Cidade Madura terá nova 
unidade em Guarabira. 
A ordem de serviço, que 
prevê investimento de 
R$ 4 milhões, foi assina-
da ontem pelo governa-
dor Ricardo Coutinho.

NA PB, TEmER BuscA APOIO à suA REcONDuÇÃO
A expectativa de hoje é saber se o senador José Maranhão vai declarar apoio à pretensão de 
Michel Temer de se manter no comando nacional do PMDB. Como aqui já dissemos, a Executiva 
Estadual pretende ouvir outros possíveis candidatos ao cargo, entre os quais os senadores Re-
nan Calheiros e Romero Jucá, de acordo com o senador Raimundo Lira. Hoje, Temer dá entrevista 
coletiva na sede do PMDB, na capital 

O governador Ricardo Coutinho vai discursar na 
abertura dos trabalhos legislativos na Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, na próxima terça-fei-
ra, confirmou ontem o secretário Trocolli Júnior 
(Articulação Política). A retração econômica – que 
afetou a receita dos Estados – e as medidas de 
contenção de despesas para o enfrentamento da 
crise integram a temática do discurso.  

GOvERNADOR vAI à AL
chAPA cONfIRmADA
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A imortalidade de Abelardo 

A surpresa ficou para o final, quando o 
presidente da Academia Paraibana de Le-
tras, Damião Cavalcanti, numa alocução 
emocionada, trouxe à tona texto de Padre 
Antônio Vieira abordando metáfora do vidro 
e do diamante. Assim, encerrou a solenidade 
de posse do jornalista Abelardo Jurema Filho 
na APL, na penúltima sexta-feira de janeiro 
deste ano, contando com a presença da fina 
flor da sociedade paraibana, amigos e inte-
lectuais, numa noite coroada pela Lua cres-
cente que se esparramava sobre a cidade, 
às vezes encoberta pelas nuvens de chuva, o 
que deixava a paisagem mais bela.

Como frequentador daquela casa do 
saber, onde busco amparo para minhas in-
quietações na cata de conhecimento, am-
parando-me na sua ampla biblioteca e nas 
conversas com seus integrantes, não perco 
a posse de novos acadêmicos e também me 
deixo conduzir aos eventos culturais ali rea-
lizados. Com esse sentimento que participei 
da solenidade de recepção ao novo imortal, 
quando avistei caros amigos, como Carlos 
Romero e Gonzaga Rodrigues, que saúdo 
numa extensão aos demais presentes.

Na caminhada pelas redações e arredo-
res, a minha trajetória de jornalista tem se 
cruzado com a de Abelardo nestas quatro 
décadas. Foi no extinto O Norte, depois n’O 
Momento e num curto período de dois anos 
no Correio. Eu catava notícias e ele, com des-
prendimento, atuando com sua coluna social.

Acompanhava os artigos do ministro, seu 
pai, já tendo conhecimento da sua caminha-
da política. Foi grande meu contentamento 
quando o conheci pessoalmente, apresentado 
por Adila Rabelo numa tarde quando estive 

no escritório que Abelardo e Gerardo Rabelo 
mantinham na Rua Duque de Caxias. 

Ainda morando no sítio, em Serraria, ou-
via calorosas discussões políticas entre meu 
pai, udenista e nossos primos, do lado dos 
Mendes, do PSD, nas campanhas eleitorais. 
Falavam de candidaturas, e Abelardo Jure-
ma figurava como deputado federal, sempre 
estava no centro das discussões, ao lado de 
Ruy Carneiro, em quem votaram.

Abelardinho ainda tentou a carreira políti-
ca, mas parou como vereador da cidade de João 
Pessoa. Perdeu a política um componente que 
seria promissor, mas ganhou o jornalismo um 
atuante colunista social, que trouxe para as pá-
ginas dos jornais a síntese dos fatos da cidade. 

Para o professor José Mário da Silva, no 
caso de Abelardo, “o cronista, o memorialista 
e o jornalista andam de mãos dadas” de for-
ma que se tornam “um conúbio harmonioso 
e bem-sucedido”. Foi isso que o levou a galgar 
a imortalidade das letras, numa disputa que 
teve valorizada a vitória porque o concorren-
te, Evandro Nóbrega, tem vasta cultura e do-
mínio de línguas como o chinês e o russo. 

Na casa de tantos valores culturais, ele se 
apresenta com a jovialidade e, nós, apaixonados 
pelas letras e pelas artes, esperamos que ali con-
tribua para aproximar os valores culturais um 
tanto esquecidos.  Ele ajude para que sociedade 
que frequenta  sua coluna e estudantes que às 
vezes nem sabem o que é uma Academia de Le-
tras, nem muito menos onde é sua sede, estejam 
em sintonia com esta vetusta casa. 

A crônica do cotidiano ou a prática da co-
luna social que o levou à imortalidade. As co-
branças para que produza uma obra de melhor 
qualidade serão acentuadas ainda mais agora.

Para o professor José mário da silva, no caso de Abelardo, “o cronista,  
o memorialista e o jornalista andam de mãos dadas”...

Artigo José Nunes - jnunes48@hotmail.com

A partir da próxima terça-feira, o PT começará a veicular suas inserções em rede nacional de 
televisão, mas sem as duas principais estrelas da legenda. Nem Lula nem Dilma vão aparecer nos 
programas, que vão ao ar até o dia 11 de fevereiro. As últimas vezes em que eles apareceram 
em rede nacional, no ano passado, houve panelaços de protestos em várias capitais do país, no 
momento da exibição. A estratégia da legenda é poupar o desgaste das duas lideranças e evitar 
que eventuais protestos sejam articulados pela oposição, enfraquecendo o foco a ser dado aos 
programas: recuperar a imagem da sigla, abalada pelos escândalos de corrupção na Petrobras, 
mostrando obras e projetos implantados nas gestões petistas, sobretudo aqueles relacionados 
às demandas sociais. Não causa nenhuma estranheza essa decisão adotada pela cúpula petista. 
Como o governo está de ‘vidraça’ nesse debate que envolve crise política e crise econômica, não 
é prudente, do ponto de vista do marketing político, centralizar o discurso da sigla no ex-presi-
dente e na presidente Dilma. É uma decisão técnica, antes de tudo. As inserções são pensadas 
para ter um efeito calculado. Observaram que, no atual cenário, a aparição de um ou de outro 
não somaria pontos. Existe a expectativa, todavia, que ele retornem à telinha apenas no dia 
23, quando o partido exibirá um programa de 10 minutos. Tudo vai depender de como estará os 
ânimos políticos na pós-ressaca do Carnaval.          

Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com
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“É preciso avançar no tempo, é 
preciso um projeto novo para 
colocar Guarabira na rota do de-
senvolvimento”. Do governador 
Ricardo Coutinho, ontem, ao con-
firmar a chapa dos girassóis que 
vai à disputa eleitoral na cidade: 
Josa da Padaria (PSB) e Beto 
Meireles (PDT), respectivamente, 
candidatos a prefeito e vice.      
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Governo entrega rodovia e beneficia 
mais de 49 mil habitantes do Brejo

O governador Ricardo 
Coutinho entregou, ontem, a 
restauração da PB-073, numa 
extensão de 32,5 quilôme-
tros, que vai beneficiar, dire-
tamente, 49.807 habitantes 
das cidades de Belém, Taci-
ma, Araruna e Riachão. Na 
obra foram investidos R$ 9,3 
milhões com recursos do Te-
souro Estadual. Aproximada-
mente 1.700 veículos, entre 
automóveis, camionetas, ôni-
bus e caminhões trafegam 
diariamente pela rodovia, 
que ganhou recapeamento 
proporcionando mais con-
forto e segurança aos moto-
ristas.

Durante a solenidade, 
Ricardo destacou o esforço 
feito pelo Governo para ga-
rantir a continuidade das 
obras. “Estamos fazendo 
o máximo para dar segui-
mento aos investimentos e 
continuar avançando. Uma 
estrada é o instrumento de 
desenvolvimento para a ci-
dade. É um prazer voltar a 
Belém para mais esta inau-
guração que traz crescimen-
to para a região. Estamos 
trabalhando para que o Bre-
jo e todo o Estado sigam se 
desenvolvendo. Essa estra-
da estava destruída e tive-
mos o cuidado de fazer toda 
a restauração visando o be-
nefício da população”, disse 
o governador. 

Correção de defeitos
A PB-073 recebeu a cor-

reção de defeitos em seg-
mentos localizados, recapea-
mento da pista de rolamento 
com tratamento superficial 
duplo mais uma camada de 
microrrevestimento que to-
talizam uma espessura de 
4,0 cm, recuperação e lim-
peza dos acostamentos e do 
sistema de drenagem e sina-
lização horizontal e vertical.

O prefeito de Belém, 

Edgard Gama, comemorou 
a conclusão desta obra que 
beneficia os moradores da 
região. “É uma imensa ale-
gria receber esta estrada no-
vinha. Ela vai trazer muitos 
benefícios para os cidadãos 
de Belém e cidades vizinhas. 
Era uma necessidade eviden-
te para o povo. Esse é o cami-
nho que o Governo deve tri-
lhar, sempre fazendo obras 
em toda a Paraíba” falou.

“Essa estrada que liga 
Belém até a divisa com o 
Rio Grande do Norte está 
totalmente restaurada, per-
mitindo que os motoristas 
transitem de forma segura. 
O Governo continua traba-
lhando para dar melhores 
condições de vida para os 
moradores. Por onde formos, 
seja em que região for, vamos 
encontrar estradas em boas 
condições”, enfatizou o supe-
rintendente do Departamen-
to de Estradas de Rodagem 
(DER), Carlos Pereira.

A dona de casa, Maria da 
Conceição, mora em Belém 
e ficou satisfeita com a con-
clusão da obra. “É muito bom 
ver essa estrada concluída. 
Antes era cheia de buracos 
e ficava difícil para irmos re-
solver nossos problemas em 
outras localidades, principal-
mente quando chovia. Agora, 
com o trabalho do Governo, 
conseguimos ver a estrada 
inteira, boa pra qualquer tipo 
de veículo passar”, frisou.

A PB-073 tem 32,5 km e 
recebeu investimentos de 
R$ 9,3 milhões do Tesouro

O governador 

Ricardo Coutinho 

disse que está 

trabalhando para 

que o Brejo e 

todo o Estado 

sigam se desen-

volvendo

A Paraíba vai ganhar mais um 
condomínio do Programa Cidade 
Madura. O governador Ricardo 
Coutinho assinou, ontem, a Ordem 
de Serviço para a construção de 40 
unidades habitacionais específicas 
para idosos em Guarabira, que con-
tará com energia solar fotovoltaica. 
O investimento total na obra é de 
R$ 4,4 milhões. A assinatura ocor-
reu durante uma sessão especial na 
Câmara Municipal de Guarabira. 

O empreendimento completo 
possui 40 residências que apresen-
tam área de 46,00m², sendo com-
postas por terraço, sala, banheiro, 
cozinha e área de serviço. No Cida-
de Madura existe toda a infraestru-
tura básica de saneamento, rede 
elétrica, rede de abastecimento de 
água e pavimentação em blocos 
intertravados, além de equipamen-

tos como centro de vivência, núcleo 
de assistência à saúde, horta, pra-
ça e outras áreas. O diferencial do 
condomínio em Guarabira será a 
implantação da energia solar foto-
voltaica.

O condomínio é adaptado para 
as necessidades do idoso, contando 
com barras de apoio no banheiro e 
rampas de acesso conforme as Nor-
mas de Acessibilidade. “Quem for 
residir no local vai morar bem e ter 
dignidade na vida. Queremos tor-
nar a Paraíba mais igual com obras 
que beneficiem a todos. O Cidade 
Madura é um empreendimento 
que visa dar dignidade para aque-
les que produziram a vida inteira. O 
programa, criado pelo nosso Gover-
no, deve ser exemplo para todo o 
País. Trata-se de uma inovação que 
vai muito além da parte física, mas 

é um ambiente que busca a promo-
ção do bem-estar, do convívio sau-
dável e da qualidade de vida para 
pessoas da terceira idade”, enfati-
zou o governador Ricardo Couti-
nho.

Para a presidente da Compa-
nhia Estadual de Habitação Popular 
da Paraíba (Cehap), Emília Correia 
Lima, o Cidade Madura representa 
o respeito que o Governo da Paraí-
ba tem pelos idosos. “É um progra-
ma que recebe destaque nacional, 
por ser voltado especialmente às 
necessidades dos idosos. Isso mostra 
o cuidado que o Estado possui com 
os idosos. Guarabira ganha muito 
com a chegada desse condomínio 
que vai trazer qualidade de vida 
para a terceira idade. Nos orgulha-
mos muito da realidade que hoje é 
o Cidade Madura”, destacou.

Guarabira ganha Cidade Madura
construção autorizada

Durante a solenidade, Ricardo Coutinho destacou o esforço feito pelo Governo para garantir a continuidade das obras no Estado

Foto: José Marques/Secom-PB

Vendo um DVD de um concerto do 
Genesis, correspondente ao álbum “Three sides 
alive”, senti que Phil Collins sempre foi forte e 
criativo do que nunca, misturando fórmulas 
que vão do reggae ao estilo Chicago, passando 
obviamente pelo “rythm’s blues”.

Genesis por Genesis, saltei para ver 
“Solaris”, o filme, em sua primeira versão 
(não aquela horrível produzida nos EUA, 
com direção de Steven Soderbergh).

 Tinha lido e 
relido o livro “Solaris” 
de Stanislaw Lem 
(ilustração). Mas, o filme 
de Andrei Tarkovsky, o 
grande e precocemente 
saudoso Tarkovsky 
(falecido em 1986), ainda 
não tinha conhecido. 

Quando o vi, senti que Tarkovsky é tão 
do tamanho de um Bergman, um Fellini, 
que as imagens de “Solaris” permanecem 
novíssimas. Como as de um filme realizado 
na semana passada.

Entendi, vendo “Solaris” (uma produção 
da Mosfilm) porque a União Soviética 
chegaria de qualquer maneira à “glasnost”. 
Tarkovsky foi a cara estética de Gorbatchev? 
Gorbatchev foi a cara política de Tarkovsky? 
O grande lance é que, como se Bergman 

tivesse passado alguns 
dias e noites em Moscou 
e adjacências, “Solaris” 
no cinema, como no livro, 
levaria à discussão maior 
em torno de Deus.

As dúvidas no filme 
são mais certas que as 
certezas. São dúvidas 
como as expostas na 
imagem da grande pedra 
negra de “2.001: uma 
odisseia no espaço”. Só 
que transformadas em 
certeza e aprofundadas 
pelas densas relações 
que os personagens de 
“Solaris” ficam mantendo. 
Coisas mais humanistas, o que é lógico quando 
confronta-se Stanley Kubrick e Tarkovsky: “O 
iluminado” e “A infância de Ivan”.

Como o oceano da Estação Solaris 
transforma pensamentos diluídos, 
guardados no subconsciente, em 
materializações - o que daria melhor 
um conceito de Deus -, entendi porque a 
neognose está colocando o pensamento 
como substância fundamental do Universo. 
A neognose, que vem desconcertando as 
ciências oficiais, é um sistema científico/

filosófico ainda não formalizado 
(ou melhor, não codificado) 
surgido de discussões que 
físicos, biólogos, médicos e 
psicólogos vêm tocando desde 
1970, principalmente em 
Princeton e Pasadena, EUA. 
Os neognósticos já foram 
capa da revista “Time” e têm 
como um de seus precursores 
exatamente o pai da ciência 
moderna formal, Einstein. É 
relativo? Talvez. Vocês sabiam, 
por exemplo, que Einstein 
é citado nas monografias a 
que têm acesso os estudantes 
rosacruzes? Quero dizer: 
permanentemente citado. É 

isto: Einstein é considerado pela variante 
“comunidade” mística como um dos grandes 
místicos da história da raça humana como 
um trabalho permanente de Deus.

(Lembrei de um pedaço de letra de 
Gilberto Gil, que já dá uma outra percepção 
temporal: “a raça humana é uma semana do 
trabalho de Deus...”).

O próprio Einstein nunca negou 
a relatividade entre física e metafísica. 
Considerava-se um portador de concepções 
metafísicas sublimes. Ele era muito amigo de 

Michele Besso, um engenheiro suíço/italiano 
descendente de judeus italianos. Besso conviveu 
com Einstein durante anos no Instituto Federal 
de Tecnologia de Zurique e depois no escritório 
de patentes em Berna. Quando Michele Besso 
morreu, Einstein mandou uma carta de consolo 
ao filho de Besso, frisando, há 60 anos: “Para 
nós, físicos crentes, esta separação entre 
passado, presente e futuro guarda somente 
o valor de uma ilusão, por mais tenaz que 
ela seja. E esse valor tenaz da ilusão não é 
justamente o que está com mais presença 
no filme “Solaris”? No nosso cotidiano? Usar 
um óculos de lentes róseas, biritar, tomar um 
Rivotril, dormir e sonhar. Tudo isso não leva 
a conceber o que é esse valor tenaz da ilusão? 
Ou ilusão tenaz?

Outro físico, Jean Charon, além de 
justificar Einstein, meteu este raio de 
percepção: “Existe uma realidade profunda 
em todo o Universo, que é capaz de fazer 
nascer o pensamento no mesmo espaço, 
no mesmo sentido em que um elétron é 
capaz de fazer nascer em torno de si um 
campo elétrico no espaço. Desde então, o 
pensamento está presente em toda parte, 
tanto no mineral, como no vegetal, no 
animal, como no ser humano”. 

Vale a pena conferir, contestar ou 
concordar?

“Solaris” e o pensamento em toda parte

  Essas coisas carlos aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

As próximas eleições da Academia Paraibana de 
Letras foram marcadas ontem para 19 de fevereiro. 

Concorrem: Socorro Aragão e Manoel Barbosa Filho.
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Revogação é adotada após 
o TJPB deferir um pedido 
do Governo do Estado
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Portaria da Sudema volta a restringir 
as atividades em Areia Vermelha

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba deferiu, ontem, um 
pedido do Governo do Estado 
da Paraíba, por meio da Supe-
rintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente (Sude-
ma), para derrubar as duas 
liminares da 4ª Vara Mista 
da Comarca de Cabedelo que 
suspendiam as proibições 
determinadas pelo órgão no 
Parque Estadual Marinho de 
Areia Vermelha. Com esta de-
cisão, volta a vigorar a porta-
ria 002/2016, que restringe 
as atividades comerciais em 
Areia Vermelha, com o intui-
to de preservar o ecossiste-
ma do Parque.

De acordo com o supe-
rintendente da Sudema, João 
Vicente Machado, a decisão 
é benéfica para a preser-
vação do Parque Estadual 
Marinho de Areia Vermelha, 

que vinha sendo prejudica-
do pela atividade turística. 
“Antes de publicarmos a por-
taria, restringindo algumas 
atividades, foi realizado um 
estudo avaliando o impacto 
ambiental causado na ilha 
e constatamos um número 
preocupante: pelo menos 
70% da vida marinha que 
depende do ecossistema de 
Areia Vermelha estava com-
prometida”, alerta.

O despacho do TJPB foi 
publicado no Diário da Jus-
tiça de ontem, suspendendo 
as liminares assinadas pelo 
juiz João Machado de Souza 
Júnior, que tomou decisão 
favorável à Associação dos 
Empreendedores do Par-
que Estadual Marinho de 
Areia Vermelha, autora da 
ação cautelar, suspendendo 
as proibições impostas pelo 
Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) firmado em 
12 de novembro de 2015; e 
pelo juiz Kéopes de Vascon-
celos Amaral Vieira Pires, 
cuja decisão tornou sem 
efeito a portaria da Sudema 
e determinou o cumprimen-

to do que consta no Plano 
Emergencial de Manejo.

Dentre as proibições im-
postas pela portaria da Sude-
ma, publicada no dia 15 de 
janeiro no Diário Oficial do 
Estado da Paraíba (DOEPB), 
estão o impedimento do trân-
sito de embarcações de pro-
pulsão a motor e uma apro-
ximação mínima dos barcos 
motorizados no banco de 
areia da ilha de Areia Verme-
lha, limitada a uma distância 
segura aos visitantes e outros 
barcos, proibindo assim o 
fundeio ou encalhe no banco 
de areia.

Também é proibido o uso 
de cadeiras, mesas, tendas, 
guarda-sóis e outros equipa-
mentos na areia da ilha, nem 
a preparação de alimentos e 
equipamentos utilizados para 
tal, como churrasqueiras. “Os 
turistas poderão se alimentar 
dentro das embarcações, mas 
não podem fazê-lo na areia”, 
explica o superintendente 
da Sudema. O órgão também 
proibiu captura, pesca, extra-
tivismo e a degradação dos 
recifes de corais.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Mais um shopping center na Pa-
raíba adere ao gás natural atraído por 
fatores como comodidade, segurança 
e economia. Em Campina Grande, o 
shopping Luiza Mota, no bairro do 
Catolé, é o primeiro a operar com o 
gás natural após a ligação ocorrida no 
último sábado (23) dos restaurantes 
da praça de alimentação. 

A instalação da rede interna do 
gás natural foi concluída com a liga-
ção dos restaurantes Bonsai super 
China, Quali-sabor, Lanchonetes Açaí 
Mania e seu Café. Já nos primeiros 
dias de operação, os comerciantes fi-
caram satisfeitos com os benefícios e 
as facilidades do gás natural.  

Ainda em Campina Grande, o sho-
pping Partage assinou contrato de ade-
são para ligação do gás natural, com 
previsão de início de operação após a 
conclusão da reforma no empreendi-
mento comercial. No município, seis 
restaurantes já operam com o gás natu-
ral. “Temos uma expectativa muito po-
sitiva para a ligação do shopping Par-
tage, que além de utilizar o gás natural 
para fornos e fogões, também terá uma 
academia que pode utilizar o energéti-
co para aquecimento de água de chu-
veiros e piscinas”, explicou o gerente 
regional da PBGás, Francisco Guedes.   

De acordo com o presidente da 
PBGás, George Morais, a companhia 
reforça sua carteira de grandes clien-
tes comerciais fornecendo gás natural 
para os shoppings Manaíra e Manga-
beira, em João Pessoa, e Luiza Mota 

em Campina Grande. Ele adiantou que 
outros empreendimentos também po-
dem aderir ao gás ainda este ano. 

“Atualmente, 169 estabelecimen-
tos comerciais da Paraíba utilizam gás 
natural e a nossa meta é continuar 
crescendo por fatores que contribuem 
para a eficiência e a praticidade do gás 
natural como preço competitivo, mais 
segurança por dispensar o reabasteci-
mento e melhor utilização do espaço 
pela desnecessidade de estocagem, o 
que influencia bastante na logística e 
no custo mensal do empreendimen-
to”, avaliou.   

Para o empresário Josevaldo Bar-
ros da silva, proprietário do restau-
rante Bonsai, o gás natural tem se 
mostrado uma excelente alternativa 
pela economia de quase 50% ao mês, 
além do ganho de espaço, já que re-
tirou os oito botijões que utilizava 
dentro do estabelecimento, agora 
destinado para guardar os produtos 
de limpeza. “Quanto a segurança 
também ficamos mais tranquilos, pois 
não precisamos mais trocar o botijão 
ou esperar o abastecimento por cami-
nhão”, explicou Josevaldo.  

A empresária Eliane Queiroz, do 
restaurante Quali sabor, destacou que 
os principais benefícios do gás natural 
canalizado são a segurança e o con-
forto das funcionárias em não mais 
precisarem mudar o gás constante-
mente. “Também ganhamos mais es-
paço com a eliminação dos botijões”, 
destacou Eliane.

PBGás liga o seu primeiro 
shopping ao gás natural

em Campina Grande

FOTO: Secom-PB

Nos primeiros dias de operação, os comerciantes ficaram satisfeitos com benefício do gás natural

A Delegacia de Crimes 
contra a Pessoa (Homicídios) 
da capital, em conjunto com 
o Instituto de Polícia Científi-
ca da Paraíba (IPC), concluiu 
o trabalho realizado para es-
clarecimento da dinâmica do 
crime que teve como vítima a 
monitora de qualidade de uma 
empresa de telemarketing, 
Suênia de Sousa Silva, 25. Ela 
foi morta por disparo de arma de 
fogo na noite do dia 8, no bairro 
de Mangabeira, em João Pessoa. 

Segundo o delegado res-
ponsável pelo inquérito, Luiz 
Cotrim, a vítima foi atingida 
quando saía do trabalho por 
um disparo de arma de fogo 
nas costas. “O projétil trans-

passou o corpo de Suênia, que 
morreu no local. Desde o dia 
do crime, iniciamos as investi-
gações com o levantamento de 
informações na área do assas-
sinato, ouvindo depoimento 
de familiares, amigos, colegas 
de trabalho, moradores do 
bairro e também comercian-
tes, que afirmaram que dois 
homens chegaram numa mo-
tocicleta para realizar assaltos 
na região. Paralelo a isso, con-
tamos com o trabalho da pe-
rícia criminal que conseguiu 
recolher materiais que deram 
substância para afirmar que 
o caso não se tratava de bala 
perdida e sim um homicídio”, 
disse o delegado.

Funcionária de call center 
foi vítima de homicídio

A reforma da Previdência 
não afetará os trabalhadores 
que conquistarem o direito 
à aposentadoria pela regra 
atual, afirmou, o ministro da 
Fazenda, Nelson Barbosa. Em 
entrevista após o encerramen-
to da reunião do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (CDES), Barbosa des-
tacou que a reforma respeita-
rá os direitos adquiridos.

O ministro descartou 
surpresas e assegurou que a 
discussão será feita com trans-
parência. “Qualquer questão 
nessa área [previdenciária] 
respeitará direitos adquiridos. 
Haverá regras de transição 
para que as mudanças sejam 

feitas gradualmente. A refor-
ma será discutida no Congres-
so e feita sem sobressaltos e 
surpresas.”

Barbosa reiterou o com-
promisso de enviar uma pro-
posta ao Congresso Nacional 
ainda no primeiro semestre. 
Ele ressaltou que a proposta 
está sendo discutida no Fó-
rum de Previdência Social, 
coordenado pelo ministro do 
Trabalho e da Previdência, 
Miguel Rossetto.

De acordo com o minis-
tro da Fazenda, a recriação da 
CPMF e a DRU são essenciais 
para impulsionar a arrecada-
ção enquanto o governo discu-
te reformas de longo prazo.

Reforma da Previdência 
manterá direitos adquiridos

Investigado 
que delatou 
Dirceu admite 
que mentiu

O empresário Fernando 
Moura Hourneaux, investiga-
do na Operação Lava Jato, ad-
mitiu ontem, em depoimento 
ao Ministério Público Fede-
ral (MPF), que prestou infor-
mações falsas durante inter-
rogatório ao juiz federal Sérgio 
Moro, na sexta-feira (22). 

Moura culpou o ex-mi-
nistro da Casa Civil José Dir-
ceu nas delações assinadas 
com o MPF. A confissão ocor-
reu após os procuradores 
abrirem procedimento para 
verificar se o réu quebrou 
acordo de delação premiada.

agilização da 
reforma agrária

O Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário (MDA) criou ontem 
uma força-tarefa para identificar 
áreas que podem ser desapropria-
das e mapear famílias acampadas 
para tentar agilizar a reforma agrá-
ria. Em todo o país, há cerca de 130 
mil famílias acampadas à espera de 
assentamento, segundo o governo.

A ampliação da reforma agrária 
é uma das principais cobranças dos 
movimentos sociais do campo ao go-
verno da presidente Dilma Rousseff. Em 
2014, segundo dados mais recentes 
do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra), o governo 
assentou 32 mil famílias. Desde 2011, 
início do governo Dilma, foram 107 mil 
famílias assentadas, resultado muito 
inferior ao de governos anteriores.

A Delegacia de Crimes 
contra o Patrimônio (Roubos 
e Furtos) da capital, prendeu, 
na tarde da quarta-feira (27), 
José Maycon Nascimento Fer-
reira, 27, e Jackson Douglas 
de Brito Ribeiro, 18.  A dupla 
faz parte de um grupo crimi-
noso responsável por vários 
assaltos a estabelecimentos 
comerciais, condomínios e 
granjas em João Pessoa e na 
Região Metropolitana. 

De acordo com o delegado 
João Paulo Amazonas, respon-
sável pelo inquérito, a dupla 
era chefiada por José Maycon. 
“As investigações começaram 
após um assalto a um estabele-
cimento comercial na BR-230 
e começamos o levantamento 
de dados, para dar entrada nos 
pedidos de mandados de pri-
são. Entendemos que se trata-
va de um grupo que realizava 
vários crimes patrimoniais e 
eram extremamente violentos 
com as vítimas. Em um dos 
casos investigados, eles foram 
os responsáveis pelo latrocínio 
e tentativa de latrocínio prati-
cado contra vigilantes de um 

Polícia desarticula grupo 
criminoso que agia em JP

rOubOs e laTrOCíniO na reGiãO meTrOpOliTana

O delegado João Paulo disse que José Maycon chefiava as ações

condomínio de luxo em João 
Pessoa. No momento da prisão 
a dupla estava com uma pisto-
la .40 e um revólver calibre 38, 
que pertencia a um dos vigilan-
tes”, disse o delegado. 

Segundo a titular da Rou-
bos e Furtos, Júlia Valeska, os 
presos moram na  Comunidade 
Trindade, no Jardim Veneza, e 
atuavam com outras seis pes-
soas, todas presas. “Essa asso-
ciação é responsável por diver-
sos crimes ocorridos na capital 

e Região Metropolitana. Entre 
outubro e dezembro de 2015, o 
bando praticou roubos a casas 
lotéricas dos bairros Colinas do 
Sul, Valentina, em João Pessoa, 
e no bairro Várzea Nova, em 
Santa Rita. Além de serem os 
responsáveis por diversos rou-
bos a propriedades localizadas 
no Bairro das Indústrias e em 
Bayeux e também foram iden-
tificados como autores de rou-
bos de veículos e motocicletas”, 
afirmou a autoridade policial.
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Televisão chega aos 90 anos e se consolida como 
um dos mais populares meios de comunicação

FOTOS: Divulgação

História 
da TV

A televisão completou 90 
anos este mês. A data sim-
bólica para as referências 
históricas é o dia 26 de ja-
neiro, quando o engenhei-
ro escocês John Baird fez 
em Londres em 1926 a pri-
meira demonstração para 

um grupo de cientistas da transmissão 
de imagens em movimento com a forma 
como conhecemos hoje o veículo. A tela da 
tv naquele dia distante, era minúscula, não 
maior que 8 por 6 centímetros. Naquele 
mesmo ano, nos Estados Unidos, no Japão 
e também na Alemanha experimentos 
semelhantes eram realizados, numa prova 
de que foram vários os pesquisadores, 
em países diferentes, que desenvolveram 
a tecnologia que possibilitou a massifica-
ção de um dos veículos de comunicação 
mais importantes e populares da história 
moderna.

O que antes era conhecido como tubo 
de raios catódicos, hoje, passa a ter várias 
definições, tipos e qualidades. Chega até 
ser difícil escolher qual delas vale mais a 
pena ter nos cômodos da casa. Além de 
serem mais leves, finas e com tamanhos 
diversos, ainda é um dos veículos de co-
municação mais fortes no Brasil. Estamos 
falando das TVs LCD, LED, Plasma e OLED. 
Já que faz tempo que as clássicas TVs de 
tubo, também conhecidas como CRT, nos 
deixaram e abriram caminhos para novos 
modelos. 

Pode parecer que o processo de 
desenvolvimento do veículo de comuni-
cação aconteceu rápido, se formos nos 
ater apenas aos avanços, mas na verdade 
toda inovação que conhecemos hoje não 
brotou, ou melhor, não surgiu tão rápido 
quanto se imagina. Por trás de toda tecno-
logia e desenvolvimento, existem 90 anos 
de estudos e experimentações. 

Atualmente, os aparelhos mais cobi-
çados entre os antenados em novidades 
são os televisores em alta definição, muitas 
vezes em 3D, e com interatividade. A pro-
cura por novos aparelhos é tão grande que 
segundo uma pesquisa do IBGE 95% dos 
lares brasileiros possui mais televisores do 
que geladeiras. 

“A Televisão está presente na maio-
ria dos domicílios brasileiros, segundo 
o último Censo do IBGE 95% das casas 

brasileiras possuem esse eletrodoméstico. 
Para isso a TV precisa ter a noção da sua 
importância, pois em grande parte dos la-
res brasileiros é a única fonte de informa-
ção”, disse a produtora de TV e jornalista, 
Patrícia Gouveia.

Já para o professor de Jornalismo, 
Wendell Rodrigues, a importância da TV é 
total. A construção da identidade brasileira 
dialoga com o desenvolvimento da tele-
visão no Brasil. O veículo ainda é o mais 
forte, abrangente e de maior inserção, em 
diferentes setores, segmentos e classes. 
“O Telejornalismo, especialmente, tem a 
enorme capacidade e força de promover 
deslocamentos sociais e transformações 
na vida das pessoas. A TV consegue pautar 
assuntos, priorizar temáticas e inverter a 
ordem das discussões em espaços como o 
Legislativo, Judiciário e Executivo”, ressal-
tou Wendell. 

Esse dado é preocupante? De certa 
forma sim, mas isso demonstra a força 
atribuída a esse aparato de disseminação 
de informação. Outro dado importante, e 
que não é levado em consideração, é que 
essa está crescendo, graças à chegada da 
TV digital, cujo objetivo principal é a me-
lhoria nas imagens e som que são repro-
duzidas para o telespectador.  

A Tv digital é a evolução da Tv ana-
lógica que todos nós conhecemos. É um 
novo tipo de sinal cujos canais de televisão 
abertos estão oferecendo à população 
brasileira e que proporciona uma imagem 
sem chuviscos, fantasmas e um som sem 
chiados.

“A primeira mudança que percebe-
mos quando mudamos de uma analógica 
para digital é a qualidade. Na verdade, 
a mudança parece ser simples, mas só 
em mudar já estamos fazendo um gran-
de avanço, porque agora a transmissão 
acontece com nova tecnologia”, comentou 
o professor da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Guido Lemos, que desen-
volveu a tecnologia Ginga que assegura a 
interatividade através da televisão. 

Logo após a vinda da Tv digital, 
outras plataformas foram se adequando 
e fazendo, de certa forma, uma junção de 
universos. Ou seja, hoje, já dá pra se assis-
tir à Tv no celular, no computador ou via 
internet. Recentemente, tecnologias que 
permitem que o usuário assista a filmes 
postados no YouTube, por exemplo, foram 
embarcadas dentro da televisão. 

A instalação de placas e HDs que 

tornam a Tv praticamente um híbrido tv/
computador a torna viável para rodar 
muitos aplicativos. Isto é, a diversidade de 
aparelhos é tremenda, com cada vez com 
mais recursos e inovações. A cada avanço, 
as imagens ficam mais nítidas, as telas 
maiores e o design mais fino. 

Nessa velocidade os televisores se 
superam a cada ano. Inclusive, já se fala 
muito sobre a próxima febre no segmento, 
que é a tecnologia 3D, já transmitida por 
algumas emissoras brasileiras e acessível 
em outras mídias, como DVDs e blue rays, 
e que promete colocar o telespectador 
dentro da cena literalmente.

Futuro da TV 
É evidente que os avanços tecno-

lógicos irão continuar a surgir no meio 
televisivo, mas será que teremos uma nova 
reviravolta? Como a inclusão das cores, o 
controle remoto e a mudança de telas?  O 
que esperar do futuro? Bem esses ques-
tionamentos já começam a ser feitos por 
especialistas da área. Até o momento, a 
única coisa que podemos prever é que a 
paixão que o brasileiro tem pela televisão 
não vai mudar. 

Guido Lemos disse ainda que, com 
novas plataformas e mudanças tecnológi-
cas, o Brasil irá passar por um processo de 
adaptação, assim como está passando com 
o da Tv analógica para a digital até 2018, 
que é o prazo máximo de adesão da TV e 
desligamento da analógica. 

O futuro da Tv, em um momento em 
que só se fala em alta definição, está um 
tanto indefinido. O ritmo de inovação dos 
aparelhos é frenético, porém a captação, 
a edição e a transmissão de imagens nos 
novos formatos digital, HD e 3D ainda é 
restrita. Mas isso tende a mudar.

Uma aposta que vem sendo pensada 
e até mesmo bem aceita por muitos é a 
interação da televisão com outras plata-
formas. Como, por exemplo, o Netflix. O 
serviço realiza a integração da Tv com a 
Internet. Atualmente, tem mais de 70 mi-
lhões de assinantes distribuídos para mais 
de 190 países que assistem, mensalmente, 
a mais de um bilhão de horas de filmes, 
séries de TV e produções originais.

Outro aspecto que está alavancando 
as mudanças no ambiente televiso é a inte-
ratividade. Imagine efetuar serviços ban-
cários, compras pela Tv envio de opiniões 
aos programas em tempo real, tudo isso 
apenas pelo controle remoto. A televisão 

em 3D, que mal começou a ser implantada, 
também segue em aprimoramento. Em 
torno disso, não só o olho humano, mas 
nós precisaremos nos adaptar à tecnolo-
gia e as novas formas de plataformas que 
estão surgindo. 

O professor de Jornalismo Wendell 
Rodrigues acredita que, a palavra para 
o futuro da TV seja a convergência. “A 
televisão já entendeu que precisa dialogar, 
aproximar-se e se apropriar a diferentes 
plataformas.  Por isso, passa por um in-
tenso, importante e histórico processo de 
transformação”, explicou.

Agora, deixa um pouco o universo tec-
nológico da coisa, além da melhora de ima-
gem e som, qual a contribuição que a Tv 
trouxe através do noticiário? Bem, muito 
se fala acerca da televisão, mas dificilmente 
para valorizar os seus aspectos positivos, 
a contribuição que pode dar em termos 
educativos, culturais e informativos. 

No universo jornalístico a TV teve  
uma grande contribuição à circulação de 
notícias e ainda dá, com seus telejornais 
e boletins que mantém grande parte 
da população informada. A produtora e 
jornalista Patrícia Gouveia comentou que, 
a televisão paraibana, como na maioria 
do país, segue a influência do jornalismo 
comunitário e cidadão, ou pelo menos 
tenta chegar o mais próximo. É o jornalis-
mo voltado ao cidadão, um jornalismo de 
proximidade, nota-se pelos formatos dos 
telejornais do horário do almoço, que em 
todas as emissoras há essa tendência de 
prestação de serviço através de um vínculo 
afetivo com o telespectador. 

O professor de Jornalismo Wendell 
Rodrigues afirma que no telejornalismo há 
uma mudança perceptível no diálogo entre 
os produtores de informação e o receptor. 
A humanização das notícias, os frequentes 
jogos gestuais, a postura mais informal 
dos jornalistas na tentativa de aproximar o 
público, são algumas tentativas de se apro-
ximar, ainda mais, de um receptor cada vez 
menos passivo, público que, além de tudo, 
vem se tornando produtor de notícias 
através das novas tecnologias. 

Embora muitos falem que os meios 
de comunição irão perder sua força e sua 
deixa para a internet, a televisão continua 
a ser um dos mais fortes meios de comuni-
cação de massa em nosso País, apesar de 
diversidades culturais, sociais e econômi-
cas. Atualmente, a maioria das pessoas tem 
mais acesso a televisão do que a internet. 

Lucas Silva
Especial para A União

Guido Lemos é professor da UFPB 
e membro do Fórum do Sistema 

Brasileiro de Televisão Digital

Wendell Rodrigues é professor de
Jornalismo e apresentador de TV
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Peça teatral, 
show de rock e 
discotecagem 
são algumas 
das atrações 
do Circuito 
Varadouro 
Cultural na 
noite de hoje

Cultura no Centro

Teatro com a peça ‘Razão para Ficar”, 
shows de rock com as bandas 
Hazamat e Valmer e discotecagem 
com dos DJs Domênica, Dudupinto 
e Artur Queiroz. Essas são algumas 
das atrações que o Circuito Cultural 
Varadouro, edição 2016, está ofe-
recendo ao público hoje. O circuito, 

que envolvendo música, artes cênicas, festejos car-
navalescos, debates, gastronomia e feiras criativas, 
tem como proposta valorizar o território criativo 
paraibano junto a quem faz parte desse ambiente. 

As festividades irão acontecer em diversos po-
los do Centro Histórico de João Pessoa. Entre eles 
estão o Centro Cultural Piollin, o Gata Preta Pub e 
a Vila do Porto. É importante lembrar que, os valo-
res para cada atividade variam de 10 a 20 reais e 
os ingressos podem ser comprados nas bilheterias 
de seus respectivos eventos.

Abrindo a programação, às 20h no Centro 
Cultural Piollin, o espetáculo “Razão para Ficar”, 
interpretada pela artista Ana Marinho, conta a 
história de mulheres que foram internadas no 
Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira em cima 
de uma tese de especialização. Na verdade, Ana 
Marinho encena um monólogo que foi extraído de 
8 mulheres e inserido em uma. “O espetáculo quer 
mostrar essa ideia entre os limites da sanidade e a 
loucura”, comentou a atriz.

Ana Marinho disse ainda que está muito fe-
liz em poder participar desse novo contexto de 
espetáculo, embora seja seu terceiro monólogo. 
“Estou muito contente e gosto dessa temática, 
porque é um assunto atual, além de ter uma 
direção incrível” completou. 

Com direção de João Paulo Soares, figura de 
Ziumara Jorgina e cenografia de Mario Botelho, a 
peça teatral pretende ainda fazer um circuito pela 
Paraíba para trabalhar a temática apresentada. 

Já às 21h, é a vez das bandas Hazamat e Valmer 
subirem ao palco do Gata Preta Pub e apresentarem 
a sua desenvoltura artística. A primeira banda da 
noite são os meninos da Valmer que tem um som 
dançante, mas sem esquecer a essência rock n’ roll 
inerente aos seus componentes, buscando antes de 
tudo se divertir e provocar sensações diversas.

Composta por 4 integrantes, fazem parte dela 
Janz (Voz e Guitarra), Edson (Syths e Guitarra), 
Ilberto (Baixo e Vocal) e Marcondes Orange (Bate-
ria).  A trajetória da banda começou indiretamente 
em fevereiro de 2013 quando o músico Jansen de 

Carvalho deu o pontapé inicial a um novo projeto 
musical com composições inéditas e uma estética 
diferente das suas propostas anteriores.

Após algumas pesquisas, nomes e formações 
nasceu a banda Valmer. A partir de referências 
como Foals, Phoenix, The Temper Trap, Chvrches, 
Silva, Cidadão Instigado, Mombojó, entre outras 
sonoridades indie que mesclam o rock às bases 
eletrônicas, as canções autorais foram tomando 
forma com arranjos enérgicos. 

Entretanto, na mesma noite os caras da banda 
Hazamat trazem o seu rock’n roll multifacetado, 
repleto de influências e gêneros.  Composta por 
Diogo Egypto (voz e baixo), João Araújo (guitarra 
e voz), Peehfe Araújo (bateria), e (Pedro Guima-
rães: guitarra e voz), o grupo apresenta letras em 
português e que versam, em sua maioria, sobre 
personagens e situações do cotidiano. 

Os instrumentos contam com arranjos ricos e 
bem trabalhados. Além das duas guitarras, baixo e 
bateria, o disco novo chamado ‘Hazamat II’, agrega 
sintetizadores e percussões aos timbres, incremen-
tando os ambientes sonoros que a banda ocupa.

Segundo o produtor do disco Edy Gonzaga, 
desde sempre ficou claro para mim que era um 
caso de música e amizade. O Hazamat que conhe-
ci ainda com o nome de Molestrike, me chamava 
atenção pelo contexto que os unia. A alegria em 
estar juntos, risadas largas, bom humor e cuida-
do com a música. “O projeto do Hazamat II é uma 
evolução do universo musical do primeiro CD 
lançado pela banda”, ressaltou o produtor.  

Edy Gonzaga disse ainda que, agora, totalmen-
te liberto da sonoridade do Molestrike e centrado 
somente na personalidade assumida pelo Hazamat. 
As reuniões no sítio em Picuí, para compor e exerci-
tar timbres e arranjos, as conversas e arquivos tro-
cados online para organizar o repertório, tudo isso 
foi agregando maturidade e identidade às composi-
ções. A primeira audição, ainda na fase de pré-pro-
dução, já deixava claro que o CD estava pronto.

Para suas composições, os rapazes têm como 
influências grandes nomes como Queen, Beatles, 
Gentle Giant, Zé Ramalho, System of a Down, 
Coheed and Cambria, Baroness, Raimundo Fag-
ner, Billy Talent, Silverchair, Chico Buarque, Muse, 
Rage Against The Machine, entre outros. 

E encerrando a noite, na Vila do Porto, os adep-
tos da dança podem ir mexer o esqueleto na primei-
ra edição da festa Fuego comanda pelos DJs Domê-
nica, Dudupinto. Em especial, na mesma noite, é 
convidado a participar da mesa de discotecagem 
o DJ Artur Queiroz, que é do Rio Grande do Norte. 
Durante a noitada o público vai conferir músicas 

Lucas Silva
Especial para A União

que passeiam do rock ao pop e do funk aos ritmos latinos. 
“Artur faz uma festa de funk chamada Closy em Natal, 

no Casanova Ecobar. Já mantemos contato há algum tem-
po, mas infelizmente por choque de agenda nunca tínha-
mos conseguido tocar juntos. Quando criamos a Fuego! 
e colocamos esse bloco de funk, não consegui pensar em 
ninguém melhor que ele pra comandar isso. Fiz o convite 
e ele aceitou prontamente”, disse a Dj Domênica.

Domênica comentou ainda que, desde o lançamento 
da festa fomos bem recebidos pelo público e isso nos dei-
xa muito felizes. E a nossa expectativa é a melhor possível, 
pois estamos naquele período entre férias e Carnaval e a 
cidade encontra-se repleta de gente com a mesma inten-
ção de se divertir. “O público pode esperar uma prévia 
carnavalesca com altas doses de alegria e despretensão, 
embalada pelo melhor do pop, funk e dos ritmos latinos 
(desde o axé até o reggaeton”, reforçou a Dj.

Em sequência: banda Hazamat, Dj Domênica e banda Valmet, 
que serão responsáveis pela musicalidade do evento que 
movimentou o Centro Histórico da capital durante todo o 
mês de janeiro com shows, performances teatrais e outras 
expressões artísticas que acontecem em diferentes casas 
de shows e atraem um grande número de participantes
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Roteiro

Em cartaz

Música

Releitura da história
dos Beatles

Livros em destaque

    Humor 

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

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

Abertura oficial do Folia de Rua reúne 
nove agremiações na primeira noite

Rádio Tabajara

A trajetória dos Beatles – que começou em Liverpool 
com uma pequena bandinha chamada Quarrymen e 
acabou se tornando a história da mais conhecida banda 
de rock de todos os tempos – já foi contada em algumas 
biografias desde o fim do grupo, em 1970. Mas nenhuma 
delas relata que John, Paul e George eram zumbis, Ringo 
era um poderoso ninja e os quatro aterrorizaram e des-
lumbraram a Inglaterra e o mundo em seus anos de ouro.

No divertido “Zumbeatles – Paul está morto-vivo”, o 
autor Alan Goldsher imagina os anos 1960 de forma um 
tanto alternativa: na trama, John Lennon é uma das primei-
ras vítimas, ainda no nascimento, do Processo Liverpool, 
uma forma de “zumbificação” que dá origem a mortos-vi-
vos diferentes daqueles meio abobalhados a que estamos 
acostumados a ver nos filmes. Os zumbis liverpudianos são 
rápidos, inteligentes, sexies e têm poderes de hipnose.

Goldsher segue a linha do tempo da história real dos 
músicos de Liverpool, relembrando as principais pas-
sagens da carreira dos Beatles. A história é contada por 
meio de depoimentos de John Lennon, Paul McCartney, 
George Harrison e Ringo Starr, além de personagens como 
o empresário Brian Epstein e o executivo Neil Aspinall.

Logo de início, Lennon conta sobre seu desejo de 
dominar o mundo por meio da música. Quando conhece 
Paul McCartney, ele se dá conta de que aquele é o cara 
que pode ajudá-lo a fazer isso e o transforma em zumbi 
também. George Harrison vira morto-vivo algum tempo 
depois, e Ringo Starr só escapa do destino sangrento 
porque já era um ninja treinado de sétimo nível. Os qua-
tro narram os shows mais icônicos, algumas de suas bri-
gas e conquistas mais sangrentas – a descrição de como 
se “zumbifica” alguém não é para estômagos fracos –, os 
embates com o caçador de zumbis Mick Jagger e a ins-
tabilidade provocada por uma certa ninja de nono nível 
chamada Yoko Ono.

Entre os outros personagens que dão declarações 
indispensáveis para conhecer a história dos Zumbeatles 
estão o lendário jornalista Hunter Thompson, o músico Roy 
Orbison, a rainha Elizabeth II e o cineasta Steven Spielberg, 
que alega ser dono de parte não utilizada do filme “Magical 
Mistery Tour” – a parte em que aparecem os mortos-vivos.

 
Trechos:
 “Paul McCartney: Naquele tempo, eu tinha duas 

opiniões sobre a minha situação de morto-vivo. Por um 
lado, a ideia de estar em uma banda com John até o fim 
dos tempos parecia bacana e tudo mais, contudo, por 
outro lado, eu raramente usava o que John chamava de 
meus “poderes de zumbi”, então algumas vezes achava 
que aquilo tudo era sem sentido. Ah, claro, hipnotizei 
uma gata ou outra, mas apenas garotas que eu sabia que 
queriam ficar comigo. Era mais uma questão de acelerar 
o processo do que de me aproveitar.”

“Ringo Starr: Toda vez que John, Paul e George fa-
ziam algo que não deviam, sempre botavam a culpa na 
natureza zumbi. Como “Ah, não pudemos evitar matar 
todo mundo no Cavern Club; foi nossa natureza zumbi”. 
Ou “Ah, não pretendíamos destruir o estúdio da EMI; foi 
nossa natureza zumbi”. Eles tinham um bocado de livre
-arbítrio; só não o usavam o tempo todo.”

áRvoREs val Fonseca

João Pessoa já está 
em contagem regressiva 
para o início das prévias 
carnavalescas.  E a festa 
já tem dia e lugar pra 
começar. Será nesta sex-
ta-feira (29), às 19h, no 
Ponto de Cem Réis, onde 
a mistura de ritmos vai 
se espalhar pelos quatro 
cantos da cidade através 
das nove agremiações 
que irão desfilar na noite.

A festa é realizada 
pela Associação do Folia 
de Rua, que integra o 
projeto Carnaval 2016 – 
João Pessoa de Todos os 
Ritmos, patrocinado pela 
Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP), por 
meio da sua Fundação 
Cultural (Funjope), com 
um repasse de R$ 381 mil 
destinado ao pagamento 
das atrações e montagem 
da estrutura, como palcos 
e banheiros.

Com o slogan “Folia de 
Rua – Aqui até o Carnaval 
Nasce Primeiro”, no palco 
do Ponto do Cem Réis tam-
bém haverá a entrega de 
uma placa em homenagem 
aos 30 anos das Muriçocas, 
bloco precursor do proje-
to, ao seu fundador, Anto-
nio Gualberto. Em seguida, 

 

A 4ª edição da Semana Nacional de Quadrinhos teve na última terça-feira (26) 
e prossegue até o dia 31 deste mês. A Semana Nacional reúne nomes conhecidos do 
universo dos quadrinhos, a exemplo de Mike Deodato, John Monteiro, Eddy Barows, 
Emir Ribeiro, Alzir Alves, Thais Gualberto e outros. “A Semana ao mesmo tempo em 
que informa o público sobre as novidades que acontecem no cenário dos quadrinhos, 
também aproxima o desenhista e quadrinista de seu público”, disse o organizador 
do evento, o quadrinista Hausman Santos.

No local o visitante vai encontrar a exposição de intitulada “Entre Linhas”, que 
congrega uma coletânea de mais de 20 trabalhos estaduais e nacionais no espaço 
expositivo da Torre Mirante. O público que for ao local terá a oportunidade de ver ou 
adquirir trabalhos produzidos diretamente pelos artistas. No dia 31 de janeiro (do-
mingo) haverá uma tarde de autógrafos com: Josival Fonseca, Gabriel Jardim, Izaac 
Brito, Emir Ribeiro, Thais Gualberto, Ricardo Jaime, Megaron e Raoni Xavier, Jairo César.

Evento

Semana Nacional de Quadrinhos

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

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

 serviço

FoTos: Divulgação

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: 14h, 16h (DUB) e 
18h, 20h (LEG). Manaría3: 15h15, 17h30 
(DUB) e 19h45, 22h05 (LEG). Mangabeira4: 
19h e 21h25 (DUB).  

REZA A LENDA (BRA 2016) Gênero: Ação. Dura-
ção: 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 de-
terminação. Ele vive em uma terra devastada 
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. Manaíra1: 14h30, 17h10, 
19h30 e 22h10.

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 aven-
turas de Charlie Brown, Snoopy e sua turma. 
CinEspaço 3/3D:  13h50, 15h30 e 17h20 
(DUB). Manaíra3: 12h30(DUB). Manaíra 7/3D: 
13h20 e 15h45 (DUB). Mangabeira 5/3D: 
13h, 15h15 (DUB). 

ATÉ 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 apaixonados. Convidado para 
gerir as finanças da empresa do pai do genro, 
para gerar dinheiro que usará para bancar o 
casamento, Tino consegue o inimaginável: 
falir a empresa, a maior do Brasil - o que gera 
um colapso na economia nacional. Manaíra7: 
18h e 20h30.    

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 enrique-
cer 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. 

ALVIN E OS ESQUILOS: NA ESTRADA  (EUA 2015) 
Gênero: Animação ,  Aventura,  Comédia,  Famí-
lia. Duração: 136 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Walt Becker. Com Jason Lee, Kimberly 
Williams-Paisley, Justin Long . Dave (Jason 
Lee) está prestes a se casar com Samantha 
(KImberly Williams-Paisley), por mais que o 
filho dela não se dê muito bem com Alvin, Simon 
e Theodore. Eles decidem realizar o matrimônio 
em Miami, onde ficarão para a lua de mel, mas 
os pequenos esquilos não são convidados para 
a festa. É claro que o trio não ficará satisfeito 
e, por conta própria, resolve viajar até a cidade. 
Tambiá1: 14h15, 16h15 e  18h15. 

STAR WARS - O DESPERTADOR DA FORÇA (EUA 
2015) Gênero: Aventura, Ação, Ficção cientí-
fica, Guerra. Duração: 136 min Classificação: 
12 anos. Direção: J.J. Abrams. Com Daisy Ri-
dley, John Boyega, Oscar Isaac. Sétimo filme 
da saga Guerra nas Estrelas, passado anos 
depois de O Retorno do Jedi.  Manaíra6/3D: 
20h30 (DUB) Manaíra7/3D:  21h15 (LEG)

O S  O I TO  O D I A D O S  ( E U A  2 0 1 5 )  G ê n e ro : 
Faroeste. Duração: 167 mim. Classificação: 
18 anos. Direção: Quentin Tarantino. Com 
Samuel L. Jackson, Kurt Russell e Jennifer 
Jason Leigh.  Inspirado nos clássicos do 
gênero Sete Homens e um Destino (1960) 
e Os Doze Condenados (1967), o faroeste 
traz a história de uma diligência contendo 
vários passageiros, que são impedidos de 
continuar viagem por causa de uma nevasca. 
Logo, eles são vítimas de um ataque de caça-
dores 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 gratificante quando conhece Carol 
Aird, uma mulher sedutora presa em um 
casamento fracassado. Já no primeiro en-
contro 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 es-
trada, 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). 

se apresentam a orquestra 
Splok, de João Pessoa, e o 
cantor André Rio, puxador 
oficial do Galo da Madru-
gada, em Recife.

“O Carnaval é uma 
das expressões culturais 
mais populares do Brasil, e 
nesse cenário, João Pessoa 
se destaca por ter uma das 
maiores prévias carnava-
lescas do País. Esse ano não 
será diferente. Mesmo com 
todas as dificuldades en-
frentadas, a folia vai tomar 
conta das ruas e a festa vai 
ser grande”, revelou o dire-
tor-executivo da Funjope, 
Maurício Burity.

Programação
29/01 (sexta-feira):
n Pinguim
Concentração: 16h
Local: Pavilhão do Chá, Centro
n Jacaré
Concentração: 16h
Local: Rua Etelvina Macedo de Men-
donça, Torre
n Folia Cidadã
Concentração: 17h30
Local: Porto do Capim, Varadouro
Bloco da Cueca
Concentração: 18h
Local: Beco Cultural (Praça Rio Branco, 
Centro)
n Confete e serpentina
Concentração: 18h
Local: Praça da Catedral, Centro

n Jaguaribe Folia
Concentração: 18h
Local: Praça Bela Vista, Jaguaribe
n Anjo Azul 
Concentração: 19h
Local: Beco da antiga Faculdade de 
Direito da UFPB (ao lado da Assembleia 
Legislativa, Centro)
Maluco Beleza
Concentração: 19h
Local: R. Prof. José Coelho, Centro (em 
frente ao Sintep)
n Piratas dos Bancários
Concentração: 19h
Local: Rua Rosa Lima dos Santos, 
Bancários
Atração: Forró Bakana

O evento atrai anualmente um grande número de foliões no Ponto de cem Réis, no Centro
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Diretamente de Recife e 
criada pelo coletivo dos 
músicos Mauricio Fleury, 
Catarine Dee Jah, e Flávia 
Durante trazem o som 
“Afrotropicana com sabor 
de caju”,  que acontece no 
Viveiro Castelo hoje, às 19h, 

dentro da programação da festa ‘Altos Cocos 
Discoteque’.  O evento é uma despedida 
do seu antigo endereço. Para essa edição, 
foram convidadas a participar da noite de 
festividades a pernambucana Catarina Dee 
Jah e a paraibana DJ Kylt. Juntas, elas garan-
tem fazer uma mistura de ritmos dançantes 
do começo ao fim da noite.  Os ingressos 
podem ser adquiridos na hora no valor 
único de R$ 6 reais. 

Entre os ritmos que irão tocar na noite 
estão do ontem ao amanhã, do vinil ao MP3, 
ritmos latinos como cumbia, chicha, calyp-
so, boogaloo, salsa e merengue que fazem 
parte da seleção apurada dos DJs residentes 
e dos convidados.

Conhecida como “Kylt”, nome que dá 
significado a frase Keep Yourself Live and 
True, Ana Monica Moura, é paraibana e 
representante do Nordeste brasileiro. Além 
de expressar seu amor com suas criações 
musicais a Dj uma agitadora cultural local.

“O Viveiro Castelo não acabou, mas vai 
mudar de casa e se despedir do seu atual 
espaço cheio de boas histórias para come-
morar com a edição especial da Altos Cocos 
Discoteque a nova casa”, disse a DJ Kylt. 

Paralelamente aos seus projetos, Kylt 
atua com design gráfico na criação de 
cartazes e identidades visuais dentro do 

Show “Cronovisor” faz tributo ao 
Legião Urbana em João Pessoa

Lucas Silva
Especial para A União

Altos Cocos Discoteque
Festa de despedida da antiga sede do Viveiro Castelo acontece hoje

Orquestra Maestro Joaquim Pereira 
se apresenta em Campina Grande

Hoje será realizado o “Ar-
rastão da Saudade - UEPB Meio 
Século”, com apresentação da 
Orquestra Maestro Joaquim Pe-
reira. O evento acontece a partir 
das 18 horas.  “Será a abertura 
do Carnaval em Campina Gran-
de”, avaliou Francisco Pereira, 
pró-reitor de cultura da UEPB.

A concentração acontecerá 
na entrada do Museu de Arte 
Popular da Paraíba (MAPP), o 
Museu dos Pandeiros.  A Or-
questra seguirá do museu para 
a Rua Desembargador Trindade 
e findará o percurso na Praça 
Coronel Antônio Pessoa. 

“Estamos muito contentes 
em poder dar o ponta-pé dos 
festejos em Campina”, comenta 
o maestro da Orquestra, San-
doval Moreno. “O repertório vai 
ser centrado nos frevos antigos, 
nas marchas e nos tradicionais 
toques de Carnaval”.

Esta será a primeira apre-
sentação da Orquestra.  Partici-
parão do cortejo carnavalesco 

dez músicos que estarão tocan-
do os seguintes intrumentos: 
trompete, trombone, sax, gui-
tarra, baixo, teclado e percus-
são. Haverá ainda a participação 
de cantores. 

De acordo com Sandoval Mo-
reno, que é professor do curso de 
Música da Universidade Federal 
da Paraíba, e integrante da Or-
questra José Siqueira, a homena-
gem ao maestro Joaquim Pereira 
se deveu ao fato de sua importân-
cia para a música, “não só na Pa-
raíba, mas em todo o mundo”.

Joaquim Pereira (1910-
1994) é natural de Caiçara. Fun-
dador da Orquestra Sinfônica da 
Paraíba, o maestro deixou mais 
de 300 composições de diversos 
estilos como dobrados, hinos, 
sacras, serenatas, valsas e ainda 
uma sinfonia. 

O “Arrastão da Saudade - 
UEPB meio século” vai ser o es-
quenta para o Baile da Saudade, 
que acontecerá, também na sexta, 
a partir das 22 horas, na AABB.

João Pessoa recebe nesta sexta e sábado o 
show “Cronovisor”, um tributo musical ao gru-
po Legião Urbana. A turnê, que já passou por 
mais de 80 cidades e quatro países, pode ser 
conferida às 20h, no Teatro Ednaldo do Egypto. 

Desenvolvido pelo artista e produtor 
Samuca Luna, “Cronovisor” conta com truques 
de mágica e técnicas teatrais para remontar à 
época de ouro do Legião Urbana. “O tributo é 
uma viagem pela genialidade e depressão de 
um dos maiores representantes do rock nacio-
nal”, adianta Samuca. 

Cronovisor, segundo o produtor, era um 
aparelho que existiu no século passado e fun-
cionava para captar as energias do passado que 
vagavam pelo ar para reproduzir em seu inte-
rior acontecimentos históricos. Baseado nis-
so, Samuca produziu seu próprio cronovisor, 
fazendo uma alusão ao momento em que 
Renato Russo subia ao palco para gravar o 
Acústico MTV da Legião Urbana. 

É um novo olhar sobre o 
trabalho de Renato Russo, 
e não uma apresentação 
cover. Tenho certeza que 
emocionará não só os 
fãs, mas a todos”, 
destaca Samuca. 

Desde os 16 anos de idade, Samuel 
Luna, mais conhecido como Samuca, pro-
move eventos de grande e médio porte. 
Além de inúmeros espetáculos teatrais e 
shows de humor, Samuca trabalhou em pro-
duções com alguns dos mais importantes 
nomes da música brasileira, como Nando 
Reis, Frejat, Charles Brown Jr., Ls Jack, entre 
outros. Samuca também é responsável pelo 
projeto Musicalizando, com aulas gratuitas 
de música para crianças na internet. 

Os ingressos podem ser adquiridos an-
tecipadamente na Loja Vida Real, localizado 
no Mag Shopping, ou no site: http://www.

eventick.com.br/cronovisor-jampa

Informações:
(81) 99678-7552 (Samuca Luna); 

(83) 99938-3616 (Hermano Queiroz – 
produção local). 

Além de cantar, Samuca já trabalhou em 
produções de grandes artistas brasileiros

Sandoval
Moreno é o 
regente da 
Orquestra 

Maestro
Joaquim
Pereira

DJ Kyut é reconhecida no Nordeste pela pesquisa musical que desenvolve e a qualidade do trabalho

A pernambucana Catarina Dee Jah, conhecida como Joelma Punk vai apresentar a sua performance

Sobre Samuca

mercado artístico. Deu início a sua carrei-
ra a exatamente 5 anos atrás, onde atuou 
na cidade de São Paulo, tocando em diver-
sas casas noturnas com DJs da vanguarda 
nacional e internacional da música eletrô-
nica e underground. 

A DJ Kylt disse ainda que, quando 
está tocando, busca despertar o interesse 

das pessoas para conhecer e afirmar as 
suas próprias raízes através da música, 
oferecendo uma roupagem sonora mais 
contemporânea e híbrida dentro da identi-
dade cultural que é tão diversificada. “Toco 
também o que um dia o povo sentiu vergo-
nha de dançar, mas que, agora, torna-se uma 
verdadeira libertação ao escutar, porque 

pulsa em nosso sangue. Ao meu ver, música 
é como vinho, se consumida depois de um 
certo tempo guardada, o sabor fica muito 
melhor” ressaltou a DJ. 

Conhecida também por ter uma enge-
nhosa técnica e primorosa pesquisa mu-
sical, ela traz em sua estética sonora, uma 
adaptação harmoniosa para a pista de dan-
ça a riqueza da música regional e brasileira, 
bem como dos diversos ritmos latinos e 
africanos, acarretando em um forte diálogo 
com o gingado das sonoridades percussivas 
dos trópicos, com a fusão híbrida dos efeitos 
e beats eletrônicos dançantes.

Também na mesma noite, a pernam-
bucana Catarina Dee Jah que no palco é co-
nhecida como a Joelma Punk mostra sua de-
senvoltura com dança, debocha, solta frases 
de efeito, e tem uma sinceridade que chega 
a machucar os desavisados. Mas também 
sabe agradar os ouvidos e olhos atentos em 
suas músicas e expressões no palco. 

Apresentando um trabalho autoral 
caracterizado por analogias entre ritmos po-
pulares brasileiros e universais: coco/ragga, 
cumbia/brega, xote/reggae, brega etc. Suas 
canções são inspiradas em dramas amoro-
sos, fenômenos culturais de verão e mulhe-
res inconformadas com letras que possuem a 
dose certa de lirismo, ironia e sarcasmo.

Para uma DJ que nunca pensou em 
ser cantora, Catarina DeeJah já rodou 
mais do que seus discos, e agora cami-
nha para um mundo além dos sulcos dos 
vinis. Catarina é hoje sem dúvida uma das 
maiores revelações da música pernam-
bucana. Sempre muito atenta a tudo que 
acontecia no mundo da música. Ela per-
dia-se pelos sebos do Recife pesquisando 
sons e criando um acervo que lhe ajudaria 
a começar sua carreira de DJ. 

n Altos Cocos Discoteque
n Quando: hoje

n Horário: 19h

n Atrações:
DJ Kylt (João Pessoa/PB) e 

Catarina Dee Jah

(Olinda/PE)

n onde: Viveiro Castelo

(Rua Airton Martins da Silva, 

296, Castelo Branco)

n Entrada: R$ 6,00

Serviço
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Hotelaria de João Pessoa 
quer 2% do ISS para o 
Fundo de Turismo

Vendas superam expectativa e chegam a quase R$ 1 mi

Salão de Artesanato 
Na 23ª edição do Salão 

de Artesanato da Paraíba, no 
Espaço Cultural José Lins do 
Rego, em João Pessoa, todos 
ganham: o turismo, o Estado, 
o artesanato e os artesãos. As 
vendas superaram a melhor 
das expectativas: quase R$ 1 
milhão e mais de 42 mil pe-
ças comercializadas. Faltando 
ainda quatro dias até o fim do 
evento, incluindo um fim de 
semana - dias de maior movi-
mento - esta edição promete 
ser mais que um sucesso.  

O Salão deste ano está 
para todos os gostos: comér-
cio, beleza, cultura e diversão. 
Porém, o artesanato e os arte-
sãos estão em primeiro lugar. 
Alguns trabalham há décadas, 
outros são iniciantes. Uns ex-
põem pela primeira vez, ou-
tros são veteranos no Salão. 
Esta edição conta com 60 no-

vos artesãos. Mesmo alguns 
sendo profissionais há algum 
tempo, esses novatos nunca 
expuseram peças no Salão de 
Artesanato da Paraíba. 

Um veterano é João dos 
Ramos, artesão e multiartista, 
também toca instrumentos, 
canta e, nesta edição, além de 
expor seu trabalho em ma-
deira, fez uma apresentação 
de voz e violão. Ramos traba-
lha com artesanato utilizando 
madeira e entalhes há cerca 
de 20 anos. Maria Anunciada 
Pereira é uma novata no Sa-
lão de Artesanato edição João 
Pessoa e também do PAP. De 
Mari, interior da Paraíba, ela é 
a única desta edição expondo 
trabalhos que utilizam chifre e 
osso de boi. 

A artesã que trabalha 
com crochê, Lenilse Ferreira, é 
outra novata. Apesar de fazer 

peças em crochê há 40 anos, 
nunca tinha exposto seu tra-
balho. “Eu nunca tinha tido a 
oportunidade de mostrar meu 
trabalho. Agora que surgiu, es-
tou gostando muito”, explicou. 
A minha praia são esses ves-
tidos “complicados” e estou 
pensando em me especializar 
nessa área. Vi que por aqui 
não tem e a procura é grande 
por essas peças”.

 Lenilse Ferreira é filha de 
alfaiate e sempre esteve cer-
cada por moda e roupas, de 
onde tira sua inspiração, além 
de suas pesquisas na internet 
e em revistas. “Achei o Salão 
muito organizado. Mesmo 
sendo artesanato, podemos 
ver sofisticação nas peças. 
Agora que expus meu trabalho 
e vi que as pessoas gostaram, 
me apaixonei por isso”, rela-
tou. Jubemar Sabino é outro 

novato. Não só no Salão, mas é 
um artesão que trabalha com 
madeira há somente um ano. 
O lado artesão aflorou após 
ganhar o primeiro lugar no 
concurso de presépio da Usina 
Cultural Energisa, no final de 
2015. Ele explica que seu for-
te é reproduzir animais e está 
achando excelente divulgar 
seu trabalho, já em tão pouco 
tempo.

A tipologia homena-
geada deste ano está expos-
ta em objetos diversificados 
– de roupas a bonecas, de 
bolsas a redes. O artesanato 
é caracterizado pelo traba-
lho manual, utilizando-se 
de matéria-prima natural, 
ou produção de um artesão. 
Mas com a mecanização da 
indústria, o artesão pas-
sou a ser identificado como 
aquele que produz objetos 

pertencentes à chamada 
cultura popular. É o que 
faz Valdina de França, cuja 
especialidade são bonecas 
e souvenirs – a exemplo de 
chaveiros e bolsinhas – e 
utilizando o algodão colori-
do, que ela usa em seu arte-
sanato já há 11 anos. 

 Até o dia 25 de janei-
ro, as vendas totais da 23ª 
edição do Salão de Artesa-
nato da Paraíba eram de 
R$ 907.752,75. As peças 
vendidas somavam 42.688. 
A média diária de vendas 
estava em R$ 82 mil, com 
público de mais de 8 mil vi-
sitantes diariamente. Entre 
as tipologias mais vendidas 
estavam: fios, habilidade 
manual, algodão colorido, 
madeira e gastronomia. Se-
guidas de couro, cerâmica 
e pedras. “Avalio isto como 

uma coisa incrível. Num pe-
ríodo tido como crise, nos-
so artesanato vem provar 
que não há crise dentro do 
Salão de Artesanato. Isso 
é fruto de produtos muito 
bem elaborados, de traba-
lho de equipes e organi-
zação muito competentes, 
incluindo divulgação e in-
fraestrutura”, explicou Lu 
Maia, gestora do Programa 
de Artesanato da Paraíba 
(PAP).

Durante a semana, além 
da exposição, o PAP não para. 
Houve palestras e a apresen-
tação do projeto Moda PAP 
para os artesãos, com o es-
tilista Romero Sousa. Além 
disso, há a programação 
cultural do Salão, que segue 
até domingo (31), no Espa-
ço Cultural, em João Pessoa, 
das 14h às 21h.

Um total de 1.010 pessoas 
foram retiradas de condições 
análogas à escravidão em 2015, 
aponta balanço divulgado nes-
sa quarta-feira pelo Ministério 
do Trabalho e Previdência Social 
(MTPS). O problema foi detecta-
do em 90 dos 257 estabelecimen-
tos fiscalizados.  

Essa quinta-feira, 28 de janei-
ro, foi o Dia Nacional de Combate 
ao Trabalho Escravo. A data pres-
ta homenagem aos funcionários 
do Ministério do Trabalho e Pre-
vidência Social mortos em serviço 
durante uma ação de fiscalização 
em 2004, em Unaí (MG), e alerta 
para a contínua necessidade de 
combate à escravidão moderna. 
Vários atos ocorrem em atividades 
realizadas pelas superintendên-
cias do MTPS e órgãos parceiros 
que buscam chamar atenção e 
mobilizar a sociedade por avanços 
na erradicação do trabalho escra-
vo contemporâneo.

Em relação ao balanço das 
ações de combate ao trabalho es-
cravo em 2015, o MTPS informa 
que a fiscalização foi feita por 
meio de 140 operações realizadas 

pelo Grupo Especial de Fiscaliza-
ção Móvel e por auditores fiscais 
do trabalho. O MTPS destaca que, 
mantendo a tendência de 2014, a 
maioria das vítimas de trabalho 
escravo no Brasil foi localizada em 
áreas urbanas, que concentraram 
61% dos casos (607 trabalhadores 
em 85 ações). Nas 55 operações 
realizadas na área rural, 403 pes-
soas foram identificadas.

“Nós não toleramos e não 
iremos tolerar a submissão de 
um cidadão brasileiro, de uma 
cidadã brasileira ou de qualquer 
país a esta condição degradante 
que retira sua condição humana. 
Nossas instituições vêm enfren-
tando este tema de forma corajo-
sa e determinada há muito tem-
po. Em 20 anos de atuação do 
Grupo Móvel, localizamos quase 
50 mil vítimas nessa situação”, 
destacou o ministro do Trabalho 
e Previdência Social, Miguel Ros-
setto. A pasta coordena as ações 
de fiscalização.  

Além de retirar mais de mil 
trabalhadores de condições aná-
logas à escravidão, as operações 
coordenadas pelo MPTS benefi-

ciaram um total de 7.616 traba-
lhadores. Como resultado das 
operações, a fiscalização emitiu 
no ano passado 2.748 autos de in-
fração, com pagamento de R$ 3,1 
milhões em indenização para os 
trabalhadores. Além da emissão 
de 694 guias para recebimento 
do seguro-desemprego e 171 Car-
teiras de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS).  

Os dados revelam que 12 
trabalhadores resgatados de tra-
balho escravo em 2015 tinham 
idade inferior aos 16 anos e que 
outros 28 tinham idade entre 16 
e 18 anos, atuando em ativida-
des da Lista das Piores Formas de 
Trabalho Infantil (TIP). Do total 
de trabalhadores alcançados, 65 
deles eram imigrantes de diversas 
nacionalidades, entre bolivianos, 
chineses, peruanos e haitianos.

O Estado de Minas Gerais li-
derou o número de trabalhado-
res resgatados, com 432 vítimas 
(43%). Em seguida estão o Ma-
ranhão com 107 resgates (11%), 
Rio de Janeiro com 87 (9%), Ceará 
com 70 resgates (7%) e São Paulo 
com 66 vítimas (6%).

Mais de mil foram resgatados
TRABALHO ESCRAVO

FOTO: Agência Brasil

Condição degradante retira a condição humana do trabalhador, declarou o ministro do Trabalho Miguel Rosseto 

As previsões indicam que 
eventos como as secas extre-
mas serão mais frequentes e 
longas no futuro. Além disso, 
os modelos climáticos, que 
permitem avaliar as mudan-
ças no clima, apontam que, 
por volta de 2050, pode ocor-
rer uma transição na vegeta-
ção na Amazônia de bosque 
tropical para savana.

Para o pesquisador do Ins-
tituto Geofísico do Peru, Jhan 
Carlo Espinoza, esses eventos 
são resultados da temperatura 
da região do Atlântico Norte, 
próximo à costa do Brasil até 
a África. “Quando esta região 
está mais quente do que o nor-
mal, produz mais precipitações 
no Atlântico e reduz as chuvas 
na Amazônia, causando secas 
extremas com os níveis dos 
rios mais baixos”, explicou.

Segundo ele, as secas têm 
sido mais intensas nas últi-
mas décadas, porém, as inun-
dações passaram a ser mais 
frequentes, especialmente a 
partir da década de 1970. O 
pesquisador destacou que, até 
aquele período, havia apenas 
cinco registros de grandes 
inundações. Após, os estudio-
sos observaram 18 aconte-
cimentos deste porte – cau-
sados, principalmente, pelo 
evento La Niña, mas também 
pelas condições de tempera-

tura do Atlântico Tropical Sul. 
“Quando ocorre o fenômeno, 
existe mais fluxo de umidade 
que ingressa na Amazônia, 
permanecendo nesta região, 
ocorrendo precipitações de 
chuvas. Isto incrementa o ní-
vel dos rios, causando inun-
dações”, assinalou Espinoza. 
“O clima da Amazônia está 
controlado em grande medida 
com o que ocorre nos oceanos. 
Cercada pelo Pacífico, por um 
lado com o El Niño, mas tam-
bém com condições de tempe-
ratura no Atlântico”, comple-
tou.

Outras participações
O pesquisador da Uni-

versidade de Leeds (Reino 
Unido), Manuel Gloor, falou 
sobre as recentes mudanças 
no clima da bacia amazônica e 
o impacto na floresta. Já o pes-
quisador do Laboratório de 
Ciência do Clima e Meio Am-
biente da França, Jonathan Ba-
richivich, falou sobre as pers-
pectivas de longo prazo no 
ciclo hidrológico da Amazônia. 
O especialista do Inpa, Jochen 
Schongart, abordou sobre os 
anéis das árvores das regiões 
alagada e central da Amazô-
nia: o que eles nos falam sobre 
o crescimento do clima e a re-
lação das condições climáticas 
do passado.

Estiagens poderão ser 
mais longas e frequentes 

CLIMA NO AMAZÔNIA

Bosque tropical na Amazônia pode passar para savana em 2050

FOTO: Reprodução/Internet
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Hotelaria da capital quer 2% do ISS 
reforço do fundo de turismo

A diretoria da Associação 
Brasileira da Indústria Ho-
teleira da Paraíba se reuniu 
nessa quinta-feira com o pré-
candidato à Prefeitura de João 
Pessoa pelo PSB, João Azeve-
do. Durante o encontro, os em-
presários reivindicaram que 
2% do Imposto Sobre Servi-
ços (ISS) gerado pelo Turismo 
sejam destinados ao Fundo 
Municipal do Turismo, criado 
pela Câmara de João Pessoa. 

O dinheiro seria utilizado 
para a promoção do destino, 
capacitação de agentes de via-
gens, entre outras ações. Os 
empresários também sugeri-
ram outras ações para o pré-
candidato, como a melhoria 
da infraestrutura da cidade, 
em especial, nas vias de entra-
da à capital paraibana; preser-
vação dos monumentos histó-
ricos; melhor ordenamento da 
orla marítima; disciplinamen-
to das áreas de estacionamen-
to; instrumentalizar a Secreta-
ria de Turismo, que está sem 
secretário titular há quase um 
ano; e maior divulgação. 

O presidente da ABIH-PB, 
José Inácio Júnior, disse que é 
inconcebível que uma capital 
do porte e importância para 
o Turismo no Brasil não conte 
com uma secretaria estrutura-
da e com orçamento para que 
possa contribuir para o cres-
cimento da atividade e, con-
sequentemente, a economia 
local. “Há muito tempo não 
contamos com a Setur como 
parceria nas ações do trade, e 
isso é inaceitável”, desabafou o 
empresário. A associação está 
pleiteando que seja ouvida 
para a escolha do futuro secre-
tário e se propôs a apresentar 
três nomes de pessoas ligadas 
ao turismo. Um projeto desen-

Whoopi, ryan e toro 
anunciarão o oscar

Os produtores do Oscar Da-
vid Hill e Reginaldo Hudlin anun-
ciaram nessa quinta-feira, a lista 
de apresentadores da 88ª edição 
da premiação. Comandada por 
Chris Rock, a festa será realizada 
em Los Angeles no dia 28 de fe-
vereiro. Benicio Del Toro, Tina Fey, 
Whoopi Goldberg, Ryan Gosling, 
Kevin Hart e Jacob Tremblay, Sam 
Smith, Lady Gaga, The Weeknd e 
Pharrell Williams devem apresen-
tar os principais prêmios da noi-
te.”Cada um desses artistas con-
tribui de um jeito muito especial 
para a festa do Oscar”, afirmou 
David Hill. “

Pm investiga ação 
de coronel no rJ

A Corregedoria da Polícia Militar 
investiga a conduta do tenente-coronel 
Julio de Freitas Parruca por um fato 
inusitado: o oficial, ao receber infor-
mações sobre onde estaria escondia 
a arma usada para matar o delegado 
José Antônio do Nascimento, em 14 
de janeiro, durante uma tentativa de 
assalto, não tomou providências como 
comandante do 46º Batalhão. Ele teria 
ido com o denunciante até um orelhão e 
feito uma ligação anônima para o “190” 
- número da PM - dando localização da 
arma. A gravação despertou a suspeita 
dos corregedores por ser praticamente 
idêntica ao do tenente-coronel. Ele 
nega que a voz seja dele.

Bahia identifica mais 
poços de urânio

O governo da Bahia encon-
trou novos poços com alto teor 
de urânio na região de Caetité, no 
sudoeste do Estado, onde está em 
operação a única mina do material 
radioativo em toda a América Lati-
na. Os novos testes de água foram 
realizados pelo Centro de Pesquisas 
e Desenvolvimento (Ceped), a pedi-
do do Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos da Bahia (Inema). 
No fim de dezembro, foram coleta-
das amostras em 19 poços da re-
gião. Os resultados ficaram prontos 
nesta semana. O jornal O Estado de 
S. Paulo teve acesso aos resultados 
dos laudos técnicos de cada poço.

rihanna libera seu 
novo álbum na web 

Rihanna liberou, via seu twitter 
oficial, o download gratuito do aguar-
dado ANTI, seu primeiro álbum desde 
2012, o oitavo da carreira. O álbum é 
vinculado à plataforma de streaming 
TIDAL, e para baixar é necessário in-
cluir um e-mail e o nome completo - o 
usuário então recebe um link para o 
download. Na noite de quarta, 27, o 
disco havia aparecido supostamente 
por engano na plataforma, de onde foi 
retirado logo depois, de acordo com o 
The New York Times. Tempo suficien-
te, porém, para que ele vazasse e fos-
se compartilhado ilegalmente na web. 
Mais tarde, Rihanna liberou o álbum 
para download. 

Pesquisa mostra 
perfil racial e social

Uma pesquisa com 200 empre-
sas fornecedoras da Prefeitura de São 
Paulo mostrou que 8% delas têm po-
líticas para promoção da igualdade de 
oportunidades entre negros e não ne-
gros no quadro de funcionários. Quan-
do se trata de mulheres, 17% aplicam 
medidas para promover a igualdade 
de gênero, 9,4% incentivam a parti-
cipação de pessoas com mais de 45 
anos, 28,3% dão oportunidades para 
portadores de deficiência e 77% con-
tratam jovens aprendizes. Produzida 
em parceria com o Instituto Ethos, por 
meio de questionário respondido por 
53 das 200 empresas solicitadas, a 
pesquisa traçou o perfil dos funcio-
nários e observou  níveis hierárquicos.

foto: Reprodução

Recursos seriam destinados 
à capacitação de agentes e 
à promoção do destino

Empresários cobraram o funcionamento da Setur e melhoria da infraestrutura de João Pessoa, além de preservação de momumentos

volvido pelo então prefeito Lu-
ciano Agra foi deixado de lado 
pela atual gestão, que come-
çou um novo estudo, mas, por 
falta de pagamento, está pa-
rado. João Azevedo disse que 
tem se reunido com repre-
sentantes de associações de 
diversos segmentos da socie-
dade e colhido todas as suges-
tões para analisá-las e discuti
-las em uma grande plenária 
a ser realizada brevemente. 
Na área de Turismo, ele disse 
que tem muitos subsídios, in-
clusive, já tem conhecimento 
da realidade do setor, pois, na 
gestão de Ricardo Coutinho na 
prefeitura da capital, esteve à 
frente de alguns projetos rela-
cionados com a atividade. So-
bre a reivindicação do repasse 
de 2% do ISS para o Fundo de 
Turismo, Azevedo disse que 
é viável, mas que precisa an-
tes saber se esse instrumento 
está funcionando e, se não, 
saber os motivos. 

Muitos turistas vão aproveitar o 
feriadão de Carnaval, de 6 a 9 de fe-
vereiro, curtindo as belezas da capital 
paraibana. A Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis (ABIH-PB) estima 
que a taxa de ocupação na rede ho-
teleira seja de 85%, o que representa 
8.925 pessoas hospedadas, só nos leitos 
cadastrados na entidade. Para curtir 
os dias de folga, a dica é aproveitar as 
praias e as festividades carnavalescas 
desse período. 

De acordo com o presidente da 
ABIH-PB, José Inácio Júnior, mesmo 
com a crise, a taxa de ocupação para 
o Carnaval deve registrar 85%. “Até 
o momento já estamos com 70% das 
reservas feitas para o feriadão, mas 
isso ainda deve aumentar uns 15%, fe-
chando em 85%, como nos anos ante-
riores. Temos um turismo barato com 
diárias com preços acessíveis que va-
riam de R$ 120 a R$ 500”, contou. Ele 

completou informando que a média 
do mês de janeiro foi 70%. De acordo 
com a secretária municipal do Turis-
mo, Grace Ferreira, o turismo de João 
Pessoa cresceu muito e isso é refletido 
no número de ocupação de leitos nos 
hotéis. “Esse resultado é fruto de uma 
gestão integrada onde as ações são 
executadas para gerar qualidade de 
vida aos moradores e visitantes. Tam-
bém é um reflexo direto do trabalho 
de divulgação da cidade que temos 
feito em feiras de turismo”, explicou.

O Centro de Informação ao Turis-
ta, inaugurado no início deste mês, é 
um ponto de apoio ao turista, locali-
zado na Feirinha de Tambaú. O local 
oferece um serviço de informação 
sobre os roteiros turísticos da cidade, 
além de suporte logístico. Durante o 
horário de funcionamento, das 16h às 
20h30, dois profissionais bilíngue, fi-
cam à disposição do público.

Ocupação de 85% durante o Carnaval

A Confederação Nacional do 
Transporte divulgou, nessa quin-
ta-feira, sua primeira Pesquisa 
CNT de Perfil dos Taxistas, com 
informações gerais sobre o profis-
sional e a atividade. Foram entre-
vistados 1.001 taxistas nas princi-
pais regiões metropolitanas de 12 
unidades da Federação. 

A pesquisa foi realizada en-
tre os dias 4 e 14 de novembro de 
2015 em locais de grande fluxo 
de taxistas, como regiões centrais, 
aeroportos, estações rodoviárias, 
de metrôs e de trens urbanos. Os 
taxistas responderam questões 
sobre saúde, rotina de trabalho, 
segurança e concorrência com o 
Uber, entre outros assuntos.

A maioria (94,9%) acredita 
que houve diminuição na deman-
da por seus serviços no ano pas-
sado. Para 43%, o motivo foi a 
crise econômica do País e 30,3% 
consideram que a causa seja con-
sequência do transporte clandes-
tino/ilegal. Mais de dois terços 
(72%) são taxistas há mais de cin-
co anos e 93,9% possuem veículos 
com até seis anos de uso. A maior 
parte (45,7%) concluiu o Ensino 
Médio. Entre os pontos positivos 
citados em relação à profissão, 

62,3% alegam ter autonomia 
para definir o horário de trabalho 
e 40,7% gostam da flexibilidade 
da jornada. Mas 74,6% conside-
ram a profissão perigosa e 51,4%, 
desgastante. Ao comentar sobre 
os riscos, 28,5% disseram ter sido 
vítimas de assalto pelo menos 
uma vez nos últimos dois anos.

Os taxistas comentaram o que 
pensam sobre o aplicativo Uber. 
Entre os 92,1% que já ouviram fa-
lar desse serviço de transporte de 
passageiros, 72,0% disseram ser 
contra a legalização. 59,9% consi-
deram a possibilidade de oferecer 
um serviço diferenciado em seu 
táxi para torná-lo mais vantajoso 
na concorrência com o Uber. Nas 
cidades onde o Uber opera (Belo 
Horizonte, Brasília, Porto Alegre, 
Rio de Janeiro, São Paulo), 68,6% 
dos taxistas perceberam impacto 
negativo em sua atividade devido 
a esse serviço, pois houve dimi-
nuição de passageiros. 

A renda mensal líquida dos 
entrevistados é de R$ 2.675,42, 
e eles afirmaram gastar, em mé-
dia, mais de R$ 1.300 por mês 
com combustível. Ao relatar os 
entraves da profissão, a buro-
cracia para obter a permissão 

é apontada por 41,7% como o 
principal problema para se tor-
nar taxista e 57,8% defendem a 
maior fiscalização ao transporte 
clandestino/ilegal.

ConCLusÃo
A pesquisa mostra pontos 

positivos da profissão de taxista, 
como a autonomia de definir o 
horário de trabalho, a flexibilida-
de para essa escolha, a estabilida-
de e a rentabilidade financeira. 
Entretanto, para o presidente da 
CNT, Clésio Andrade, há alguns 
pontos negativos que precisam 
de soluções urgentes. Mais de um 
quarto dos taxistas já sofreram 
assalto pelo menos uma vez nos 
últimos dois anos. A competição 
com o Uber também preocupa a 
categoria, que já percebe a redu-
ção do número de passageiros.

Outro problema identificado 
é a situação da economia, pois a 
maior parte observou queda de 
demanda em 2015 devido à crise 
econômica. Além desses proble-
mas, também foram apontados 
o impacto do alto preço do com-
bustível na atividade e o excesso 
de burocracia para obter a per-
missão para exercer a profissão.

Crise econômica e clandestinos 
reduzem demanda por taxistas

Pesquisa da Cnt
Boticário repassa 
doações para 
ações ambientais 
na Paraíba

A Fundação Grupo Boti-
cário de Proteção à Nature-
za divulgou a lista das novas 
iniciativas de conservação da 
natureza que serão apoiadas 
a partir do primeiro semestre 
de 2016. A Paraíba recebeu a 
doação de R$ 272.940,20 em 
apoio a três projetos de con-
servação. No total, serão doa-
dos cerca de R$ 1,5 milhão em 
20 novas iniciativas, no ecos-
sistema costeiro-marinho e na 
Mata Atlântica. As pesquisas 
foram selecionadas por meio 
de dois editais, um nacional e 
outro com foco no Paraná.

Na Paraíba, serão apoia-
das as seguintes iniciativas: 
instituição Centro de Pesquisas 
Ambientais do Nordeste, com 
o projeto de caracterização de 
ecossistemas recifais mesofó-
ticos e identificação da biota: 
subsídios para a criação de 
Unidades de Conservação (UC) 
na Costa Paraibana; a Funda-
ção Mamíferos Aquáticos, com 
um projeto voltado para o de-
senvolvimento da tecnologia 
e monitoramento por satélite, 
para a conservação dos peixes-
-bois marinhos no Brasil; e o 
Centro de Pesquisas Ambien-
tais do Nordeste, com o projeto 
de conservação do tubarão lixa, 
na costa da Paraíba.



UNIÃO  A

Desemprego atinge maior taxa para o mês desde 2007

6,9% em dezembro
João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de janeiro de 2016

Economia

A taxa de desocupação 
no País fechou o mês de de-
zembro em 6,9%, a maior já 
registrada para um mês de 
dezembro desde 2007, quan-
do o desemprego atingiu 
7,4% da população economi-
camente ativa. A informação 
foi divulgada nessa quinta-
feira pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

Os dados fazem parte da 
Pesquisa Mensal de Emprego 
(PME), que está sendo di-
vulgada pela última vez pelo 
IBGE, pois o indicador será 
substituído pela Pnad Contí-
nua, que é mais abrangente e 
já vem sendo divulgada pelo 
instituto.

Com a variação de de-
zembro, a taxa média de 
desocupação de janeiro a 
dezembro foi estimada em 
6,8% em 2015 e em 4,8% 
em 2014. Segundo o IBGE, a 
elevação de 2 pontos percen-
tuais entre um ano e outro 
foi a maior de toda a série 
anual da pesquisa, e também 
interrompeu a trajetória de 
queda do desemprego que 
ocorria desde 2010.

O IBGE ressalta, porém, 
que no confronto com o iní-
cio da série em 2003, quando 
a taxa foi 12,3%, houve que-
da de 5,5 pontos percentuais.

Caixa fiinanciou
500 mil empresas 

A Caixa Crescer, empresa de 
microcrédito e microfinanças da Cai-
xa Econômica Federal, completa três 
anos alcançando R$ 1,2 bilhão em 
crédito concedido. Neste período, 
cerca de 500 mil empreendedores 
puderam transformar o sonho do 
negócio próprio em realidade. A Caixa 
Crescer conta com orientadores que 
vão até os clientes oferecer os servi-
ços de crédito. “Conceder crédito da 
forma como nós concedemos, indo até 
o cliente, é bastante desafiador. Por 
isso, a Caixa Crescer é uma empresa 
muito inovadora ” definiu o presiden-
te da Caixa Crescer, João Carlos Garcia.

Queda do consumo 
se intensifica

O Comitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central (BC) consi-
derou que o desempenho da atividade 
econômica, este ano, está em ritmo 
inferior ao previsto. Esse processo 
está sendo especialmente intensi-
ficado pelas incertezas oriundas de 
eventos não econômicos (como os 
casos de corrupção investigados na 
Operação Lava Jato), acrescenta o co-
mitê, na ata da última reunião do co-
legiado, divulgada nessa quinta-feira. 
No último dia 20, o Copom anunciou a 
manutenção da taxa básica de juros, 
a Selic, em 14,25% ao ano, por seis 
votos a dois. 

Índice do aluguel 
tem alta de 10,95% 

O Índice Geral de Preços do Mer-
cado (IGP-M) passou de uma alta de 
0,49%, em dezembro, para 1,14%, 
em janeiro. Essa variação é maior do 
que a registrada há um ano, quando 
o índice havia atingido 0,76%. No 
acumulado dos 12 meses, a taxa 
indica aumento de 10,95%. O índice 
acumulado é utilizado para o cálculo 
do reajuste do aluguel e de tarifas 
públicas, entre outras correções. O 
Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) 
da Fundação Getulio Vargas (FGV) diz 
que a pesquisa foi calculada com base 
nos preços coletados entre os dias 21 
de dezembro e 20 de janeiro.

Petrobras anuncia
reestruturação

A nova organização da Petro-
bras, divulgada nessa quinta-feira, 
privilegia o campo de Libra, no lugar 
do pré-sal. A área de Libra, na Bacia de 
Santos, ganhou um departamento pró-
prio na diretoria de Exploração e Produ-
ção (E&P). Em compensação, o pré-sal, 
que até então merecia uma equipe 
dedicada, foi extinto. As gerências
-executivas passaram a ser divididas 
segundo o perfil geológico das áreas 
onde a Petrobras atua: Terra e Águas 
Rasas, Águas Profundas, Águas Ultra 
Profundas, Libra, além de Exploração e 
Logística e Suporte a Operações. 

FGTS terá parcela 
maior no Minha Casa

Por causa da frustração de re-
cursos, o governo vai jogar para o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
uma parcela ainda maior da conta dos 
subsídios dos financiamentos do Minha 
Casa, Minha Vida. O jornal O Estado de 
S. Paulo apurou que, para deslanchar a 
fase 3 do programa de habitação popu-
lar, haverá redução dos recursos do Or-
çamento para subsidiar a aquisição das 
unidades habitacionais. A parcela de 
recursos públicos como contrapartida 
aos subsídios é atualmente de 17,5% 
e deve cair para 11%. 

Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil

No ano passado, a média anual da população desocupada foi estimada em 1,7 milhão, contingente 42,5% superior à média de 2014

Média anual
Em 2015, a média anual 

da população desocupada foi 
estimada em 1,7 milhão, con-
tingente 42,5% superior à 
média de 2014 (1,2 milhão de 
pessoas). “Além de ser o maior 
crescimento anual da série, a 
elevação em 2015 interrom-
peu a trajetória de redução 
dessa população, iniciada em 
2010”, informa o IBGE. Con-
tudo, em relação a 2003 (2,7 

milhões), o contingente de de-
socupados caiu 35,5%. Nesse 
período, a redução foi de 940 
mil desempregados.

A média anual da popu-
lação ocupada em 2015 foi 
estimada em 23,3 milhões 
de pessoas, recuando 1,6% 
em relação a 2014, quando 
o contingente era de 23,7 
milhões de pessoas. Em 
2014, essa população ha-
via retraído pela primeira 

vez (-0,1%) em toda a série 
anual, acentuando a queda 
em 2015.

A PME indica que o 
percentual médio de traba-
lhadores com carteira assi-
nada no setor privado, em 
relação à população ocupa-
da, passou de 50,9% (12,1 
milhões) em 2014 para 
50,3% (11,7 milhões) em 
2015. De 2014 para 2015, 
houve redução de 2,7% 

(329 mil pessoas a menos) 
no contingente de traba-
lhadores com carteira as-
sinada, registrando a pri-
meira queda anual em toda 
a série. No ano de 2003, a 
proporção era de 39,7% 
(7,5 milhões). Portanto, 
em 13 anos, o contingen-
te dos trabalhadores com 
carteira assinada expandiu 
57,1% (4,3 milhões de pes-
soas a mais).
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No penúltimo dia 
de inscrição, o número 
de candidatos do Fun-
do de Financiamento 
Estudantil (Fies) che-
gou a 402.047, segun-
do balanço divulgado 
às 18h pelo Ministério 
da Educação (MEC). As 
inscrições começaram 
no último dia (26), por 
volta das 17h, e vão até 
esta sexta-feira (29).

O Fies oferece 
nesta edição 250.279 
financiamentos em 
25.323 cursos em 1.337 
instituições privadas 
de Ensino Superior. De 
acordo com o MEC, 
63% das vagas são em 
áreas prioritárias, como 
formação de professo-
res, de engenheiros e 
de profissionais da área 
de saúde. As inscrições 
são feitas pela internet, 
no site do Fies.

O programa ofe-
rece financiamento de 
cursos em instituições 
privadas de ensino a 
uma taxa efetiva de 
juros de 6,5% ao ano. 
O percentual de finan-
ciamento é definido de 
acordo com o compro-
metimento da renda 
familiar mensal bruta 
per capita do estudan-
te. Atualmente, mais 

de 2,1 milhões de estu-
dantes participam do 
programa.

O processo seleti-
vo do Fies referente ao 
primeiro semestre deste 
ano terá chamada úni-
ca e lista de espera. Os 
estudantes que não fo-
rem pré-selecionados na 
chamada única serão in-
cluídos na lista de espera 
para o preenchimento 
de vagas eventualmente 
não ocupadas. O resul-
tado será divulgado no 
dia 1º de fevereiro.

Pode se inscrever 
no processo seletivo o 
estudante que tenha 
participado do Exame 
Nacional do Ensino 
Médio (Enem), a partir 
de 2010, e obtido pelo 
menos 450 pontos na 
média das provas. O 
candidato não pode ter 
tirado 0 na redação do 
Enem. Além disso, pre-
cisa ter renda familiar 
mensal bruta per capita 
de até 2,5 salários míni-
mos (R$ 2.200).

O interessado em 
obter o financiamento 
poderá se inscrever em 
um único curso e turno 
entre aqueles com vagas 
ofertadas. Durante o pe-
ríodo de inscrição, ele 
poderá alterar sua op-
ção de vaga, bem como 
fazer o cancelamento. 

Programa já tem 
402 mil inscritos

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

Da Agência Brasil

As famílias brasileiras 
começaram o ano de 2016 
mais endividadas. A fatia das 
com contas a pagar passou 
de 61,1% em dezembro para 
61,6% janeiro, segundo a 
Pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor 
(Peic) apurada pela Confede-
ração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). Os dados mostram que 
o porcentual de consumido-
res com dívidas ou contas em 
atraso subiu de 23,2% em 
dezembro para 23,7%% em 
janeiro. Já o total de consumi-

dores que declarou que não 
terá condições de pagar suas 
contas ou dívidas em atraso 
cresceu de 8,7% para 9%.

Segundo a CNC, a alta do 
número de famílias endivi-
dadas frente a dezembro foi 
registrada apenas pelo grupo 
com renda até dez salários 
mínimos. Já na comparação 
anual, todas as faixas de ren-
da apresentaram expansão do 
endividamento. Entre as famí-
lias que ganham até dez sa-
lários mínimos, o percentual 
com dívidas alcançou 63% 
em janeiro, acima dos 62,2% 
apurados em dezembro de 
2015 e dos 58,8% de janeiro 
de 2015.  A proporção das 

famílias que se declararam 
muito endividadas aumen-
tou de 13,5% para 13,6% do 
total na comparação mensal. 
Frente a janeiro do ano pas-
sado, a alta foi de 3,6 pontos 
percentuais. Nessa avaliação, 
a parcela de famílias que 
declarou estar mais ou me-
nos endividada passou de 
21% para 22,4%, e a parcela 
pouco endividada passou de 
26,5% para 25,5%.

A pesquisa considera 
como dívida as contas a pa-
gar em cheque pré-datado, 
cartão de crédito, cheque es-
pecial, carnê de loja, emprés-
timo pessoal, prestação de 
carro e seguro.

Número cresce 61,6% em 
janeiro, diz pesquisa da CNC

FAMÍLIAS ENDIVIDADAS

Mônica Ciarelli
Da Agência Estado

As vendas do setor de 
shopping centers atingiram 
R$ 151,5 bilhões em 2015, 
um crescimento de 6,5% em 
relação a 2014, de acordo 
com dados divulgados nessa 
quinta-feira, 28, pela Asso-
ciação Brasileira de Shopping 
Centers (Abrasce). Apesar da 
expansão, o resultado ficou 
aquém do verificado na com-

paração de 2014 com 2013, 
quando a expansão das ven-
das foi de 10,1%. “Como diver-
sos setores, tivemos um 2015 
muito desafiador, com um ce-
nário de incertezas na esfera 
econômica. 

Ainda assim, a indústria 
de malls comemorou a che-
gada de 18 novos empreendi-
mentos e apresentou desem-
penho acima do varejo em 
geral”, afirmou o presidente 
da entidade, Glauco Humai.  

A previsão inicial, no entanto, 
era de abertura de 26 novos 
shoppings em 2015. O total 
desses centros comerciais no 
Brasil chegou a 538, em 196 
cidades pelo território nacio-
nal. Segundo levantamento da 
Abrasce, 67% das inaugura-
ções em 2015 ocorreram fora 
das capitais. Ao fim do ano 
passado, 48% dos shoppings 
totais estavam localizados em 
capitais brasileiras e 52% em 
outras cidades. 

Faturamento dos shoppings 
atinge R$ 151,5 bi em 2015

COM CRESCIMENTO DE 6,5%

Lucas Hirata
Da Agência Estado
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum
   Pelo Facebook, o tabelião Germano Toscano anunciou esta semana a 
perda de seu primo Durvaldo Varandas Filho, bacharel em Ciências Jurídicas e 
jornalista, que já exerceu vários cargos na administração pública na Paraíba.

Crer pra ver
COM VISTAS 

AO início do ano 
letivo, a linha Natura 
Crer pra Ver está 
com várias opções 
em acessórios e 
papelaria, como mo-
chila unissex, caixa 
de lápis de cor apa-
gável, conjunto de 
lápis decorados com 
cristais Swarovski, 
estojo multiuso, ca-
derno espiral grande 
e organizador. 

Toda a renda 
da venda desta linha 
é revertida para o 
Instituto Natura.

FOTO:: Goretti Zenaide

Francisco Sales Gaudêncio e Gláucia, ele é o aniversariante de hoje 

   A Livraria da Usina Cultural Energisa está lançando hoje, às 19h, o audiolivro 
“Rock Baiano - História de uma Cultura Subterrânea”, do escritor Edinilson Sacramento.

A aniversariante de hoje, Gláucia Silveira e Ildenir Palitot

Foto: Goretti Zenaide

Manoel e Alderi Raposo são os anfitriões de hoje nas comemorações dos 17 anos de fundação 
da revista A Tribuna

Foto: Goretti Zenaide

Eleita
A DESEMBAR-

GADORA Maria das 
Graças Morais Guedes 
foi eleita para membro 
do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba.

Ela assumirá na 
vaga a ser deixada 
pelo desembargador 
João Alves da Silva, 
cujo mandato vai se 
encerrar no dia 7 de 
março.

Dois Pontos

  Será realizado dias 29 e 
30 de abril no Baile Perfumado e 
Classic Hall, em Recife, o “Abril pro 
Rock", tido como um dos principais 
festivais independentes do País 
que consolidou artistas como Chico 
Science & Nação Zumbi.
  Já estão confirmadas as apre-
sentações de Alice Caymmi, banda 
Korzus e o americano Warrel Dane.

“A beleza agrada aos 
olhos, mas é a doçura das 
ações que encanta a alma”

“A beleza é uma carta 
de recomendação a 
curto prazo”

VOLTAIRE NINON DE LENCLOS

Prêmio musical
VEM AÍ mais uma edição do Grammy Award, maior 

e mais prestigiada prêmio da indústria musical mundial, 
promovido pela National Academy of Recording Arts and 
Sciences dos Estados Unidos.

Será no dia 15 de fevereiro e para a Canção do Ano 
concorrem “Blank Space” (Taylor Swift), “Thinking Out Loud” 
(Ed Sheeran), “Alright” (Kendrick Lamar), “Girl Crush” (Little 
Big Town) e “See You Again” (Wiz Khalifa). Entre essas, a 
“Thinking Our Loud” é linda e ficou bastante conhecida no 
Brasil porque foi tema da novela “I love Paraisópolis”.

Sras. Gláucia Silveira, 
Núbia Gonçalves, Alix 
Zenaide e Lenira Bar-
reiro, médicas Danielle 
Paiva Martins, Itamara 
Farias e Paula Francinete 
Lacerda Almeida, profes-
sores Francisco de Sales 
Gaudêncio Pedro Quirino 
Ferreira Neto, executivos 
Aurélio Aquino e Waldo 
Tomé, publicitário Lucas 
Paiva Silva.

Parabéns
Professora e escritora Clemilde Pereira

Foto: Arquivo

   Começa hoje e vai até domingo no Laboratório de Informática do Unipê a se-
gunda edição do Global Game Jam, coordenada pelo professor Felipe Soares de Oliveira. 
O evento é gratuito e aberto aos interessados em jogos virtuais.

Folia de Rua
COMEÇAM HOJE as prévias carnavalescas de João 

Pessoa promovidas pela Associação Folia de Rua, que tem 
na presidência Antônio Toledo, com apoio da Funjope que 
garantiu um patrocínio de R$ 220 mil para as atrações mu-
sicais e montagem dos palcos, banheiros e trios elétricos.

O evento vai homenagear os 30 anos do bloco Muriço-
cas do Miramar e a folia tem início com a saída dos blocos 
Anjo Azul, Pinguim, Confete e Serpentina, Maluco Beleza, 
Jaguaribe Folia, Piradas dos Bancários, Folia Cidadã, Bloco 
da Cueca e do Jacaré.

Clemilde
A ESTIMADA  es-

critora e professora 
Clemilde Pereira foi 
homenageada e recebeu 
significativa homenagem, 
na última terça-feira, do 
Unipê, uma das mais im-
portantes instituições de 
ensino na Paraíba, que ela 
ajudou a fundar com o 
saudoso professor Afon-
so Pereira.

Foi inaugurado em 
sua homenagem, com di-
reito a um piquenique, um 
lindo canteiro com Mo-
reias brancas, Canarinhos, 
Ixoras e Rosas verme-
lhas, onde participaram 
também seus familiares, 
amigos e equipe de jardi-
neiros que tem à frente 
o técnico agrícola José 
Alberto de Lima.

Melhores gestores
SERÁ REALIZADA HOJE,  às 19h30 na Associação 

Paraibana de Imprensa, a solenidade de entrega dos Diplo-
mas aos Melhores Gestores de 2015, dado pela Revista A 
Tribuna, do jornalista Manoel Raposo.

O evento faz parte das comemorações dos 17 anos 
de fundação da referida publicação, que divulga as ativi-
dades políticas, sociais, culturais e econômicas de diversos 
municípios paraibanos.

Educação especializada
A FUNDAÇÃO Centro Integrado de Apoio ao Portador 

de Deficiência, da Secretaria de Estado da Educação, está 
inscrevendo até hoje para os cursos “Buscando competên-
cias para incluir” e “Formação continuada em atendimento 
educacional especializado”. 

As inscrições poderão ser realizadas através dos 
emails aee.funad@gmail.com e funad@funad.pb.gov.br.

Banco de dados
ESTÃO ABERTAS 

até o dia 25 de feve-
reiro as inscrições para 
o processo simplificado 
de seleção para profis-
sionais e instrutores 
da Escola de Serviço 
Público do Estado da 
Paraíba.

O objetivo é com-
por um banco de dados 
com profissionais es-
pecializados nas áreas 
dos cursos ofertados 
naquela escola.
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Prévias na capital terão 
reforço de mais de 2.100 
policiais e bombeiros
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Professores e estudantes 
da rede pública estadual 
podem se inscrever

Projeto leva paraibanos ao Canadá
GIRA MUNDO

É grande a procura de 
estudantes e professores 
da rede pública de ensino 
que desejam participar do 
Gira Mundo, programa cria-
do pelo Governo do Estado 
que permite intercâmbio 
internacional em escolas 
secundaristas do Canadá. 
O diretor executivo de De-
senvolvimento Estudantil 
da Secretaria Estadual de 
Educação, Tulhio Serrano, 
disse que hoje deverá ser 
divulgado o relatório da pri-
meira semana de inscrições, 
iniciadas no dia 25.

O êxito do programa 
lançado pelo governador 
Ricardo Coutinho, segun-
do Tulhio, é motivado pela 
divulgação que está sendo 
feita pelos diretores das 14 
regionais de ensino e tam-
bém dos estabelecimentos 
de ensino público durante 
a matrícula. Para os profes-
sores, o prazo de inscrições 
termina no dia 12 de feve-
reiro e para os alunos, no dia 
29 de fevereiro.

Os interessados de-
vem se inscrever pelo por-
tal www.paraiba.pb.gov.br/
educacao/, atendendo aos 
requisitos do edital. O re-
sultado final vai ser divulga-
do no dia 13 de julho e, em 
agosto, os selecionados par-
tirão para o Canadá.

De acordo com o edital 
publicado no Diário Oficial 
do Estado, os beneficiários 
do Programa Gira Mundo fa-
rão jus a bolsas para custear 
as despesas decorrentes do 
intercâmbio, sendo de apoio 

financeiro inicial, em parce-
la única, que será paga an-
teriormente ao embarque 
para o país de destino, e de 
manutenção.

Poderão se candidatar 
professores de inglês efeti-
vos da rede estadual e alu-
nos do 2º ano do Ensino Mé-
dio. O objetivo do programa 
é oportunizar o desenvol-
vimento linguístico e a in-
teração com novas culturas 
e métodos de ensino, além 
de motivar os alunos e pro-
fessores na busca por uma 
melhor formação e desem-
penho na escola.

No país, os alunos residi-
rão em casa de famílias nati-
vas (host family) do Canadá, 
cursarão um semestre letivo 
em high school e farão um 
curso de imersão em inglês, 
com bolsa-auxílio no valor 
total de R$ 4.200,00 divididos 
em seis parcelas. Já o profes-
sor vivenciará novas práticas 
pedagógicas que proporcio-
narão o aperfeiçoamento 
profissional, durante três 
meses, em escolas de nível 
médio do Canadá. Também 
terá moradia com host fa-
mily, com bolsa-auxílio no 
valor total de R$ 2.100,00, 
divididos em três parcelas.

No lançamento do pro-
grama, o secretário de Es-
tado da Educação, Aléssio 
Trindade, disse que o Gira 
Mundo vai motivar muito 
os estudantes e professo-
res no aprendizado prático 
da Língua Inglesa, sendo o 
idioma um passaporte para 
o conhecimento. “O progra-
ma tem grande importância, 
pois vai abranger estudan-
tes de todas as regiões do 
Estado, que irão ao Canadá 
em 2016, além de propor-
cionar o conhecimento da 
cultura internacional”.

Na ocasião, Aléssio 

Trindade disse ainda que o 
programa vai proporcionar 
também intercâmbio com a 
Finlândia, que é referência 
mundial em Educação, com a 
parceria focada na formação 
de professores; com a Holan-
da, por meio de parceria fo-
cada no design, dos progra-
mas em benefício aos idosos 
(a exemplo do que já temos 
no Estado, como o Programa 
Cidade Madura), bem como 
com a área hoteleira.

O programa, que fica 
sob a gestão da Secretaria 
de Educação do Estado, tem 
como objetivo ofertar aos 
alunos do Ensino Médio e 
professores efetivos, de for-
ma gratuita, experiência de 
intercâmbio educacional e 
cultural supervisionado e 
custeado pelo Poder Público.

Com investimento de 
mais de R$ 3 milhões, o 
programa Gira Mundo visa 
selecionar estudantes da 
2ª série do Ensino Médio 
que tiverem alcançado em 
2015 as melhores notas em 
Português, Matemática e 
Inglês. Também vão parti-
cipar três professores/pro-
fessoras selecionados por 
um teste de proficiência 
conforme normas divulga-
das no edital. 

De acordo com a Medida 
Provisória, os beneficiários 
do programa deverão se sub-
meter a processo seletivo, 
contemplando etapas elimi-
natórias e classificatórias, 
mediante critérios impes-
soais, objetivos e isonômicos. 

Os selecionados terão 
direito a bolsas de apoio fi-
nanceiro inicial e de manu-
tenção para custeio das des-
pesas iniciais de entrada no 
País e também enquanto o 
beneficiário estiver residin-
do no exterior para despe-
sas pessoais.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Calendário

EVENTO DATA / PERÍODO LOCAL

Inscrições para alunos De 25/01/2016 a 29/02/2016
 http://paraiba.pb.gov.br/educacao/ (até   

  23h59 do último dia)

Inscrições para professores De 25/01/2016 a 12/02/2016 http://paraiba.pb.gov.br/educacao/ (até   
  23h59 do último dia)

 
02/03/2016

 
  

http://paraiba.pb.gov.br/educacao/

Aplicação da prova TOEFL para os professores 05/03/2016 http://paraiba.pb.gov.br/educacao/

 16/03/2016 
  http://paraiba.pb.gov.br/educacao/

Interposição de recursos De 17/03/2016 a 18/03/2016
 Recurso deverá ser enviado para o   

  email:giramundo@see.pb.gov.br

Resultado dos recursos 21/03/2016 http://paraiba.pb.gov.br/educacao/

Início do Curso Preparatório de Línguas 02/04/2016 Polos do Curso Preparatório de Línguas 

Aplicação da Prova TOEIC (2ª etapa) 18/06/2016 Polos do Curso Preparatório de Línguas 

Resultado preliminar do TOEIC 08/07/2016 http://paraiba.pb.gov.br/educacao/

Interposição de recursos De 11/07/2016 a 12/07/2016 Recurso deverá ser enviado para o   
  email:giramundo@see.pb.gov.br

Resultado final 13/07/2016 http://paraiba.pb.gov.br/educacao/

Envio dos intercambistas Agosto Canadá

sAIbA mAIs

l O programa foi anunciado pelo governador durante a inauguração do Parque Aquático Ramiery 
barbosa.
l O aluno deverá estar com autorização do responsável legal.
l Deverá cumprir exigências para obtenção do visto do país de destino.
l O professor selecionado para o intercâmbio não terá perda de seus vencimentos durante o 
período em que estiver afastado para as ações do programa.
l O programa será custeado com recursos próprios do Tesouro do Estado.

Os estudantes selecionados, quando convocados pela secretaria de Estado da Educação, con-
siderando o disposto no item 10.10, participarão de curso de imersão na Língua Inglesa (durante 
20 dias) e cursarão o correspondente a um semestre letivo (com duração em torno de cinco 
meses), em escolas de nível médio do Canadá com data de embarque prevista para o período de 
agosto/setembro considerado especificidades dos calendários acadêmicos de cada instituição 
de ensino daquele país.

Divulgação dos locais de prova para 
os professores inscritos

Resultado preliminar da seleção dos profes-
sores e alunos para o curso preparatório

Um incêndio na manhã de ontem 
destruiu um dos galpões de uma fábri-
ca de borracha nas margens da BR-101, 
no Distrito Industrial de João Pessoa. A 
princípio, as chamas foram percebidas 
por funcionários da fábrica ao chega-
rem para o expediente às 4h. Os bom-
beiros chegaram ao local 40 minutos 
depois e só conseguiram cessar as cha-
mas por completo às 9h.

De acordo com a corporação, nin-
guém ficou ferido no incidente. O gal-
pão era usado para o armazenamento 
de matéria-prima, como resina de bor-
racha, materiais para reciclagem, pape-
lões e restos de borracha em geral, o 
que pode ter facilitado para que as cha-
mas se espalhassem com mais facilida-
de. Ainda segundo o Corpo de Bombei-
ros, o fogo não se espalhou para outras 
áreas da indústria. 

Um dos funcionários da fábrica que 
produz borracha para calçados disse 
que o setor onde ocorreu o incêndio 
era cheio de material que poderia servir 
facilmente de combustível. “Soube por 

colegas que o incêndio destruiu o gal-
pão. Nesse setor, o forte mesmo é ma-
téria-prima, material que pega fogo rá-
pido. Não tenho ideia de como o fogo 
poderia ter começado”, comentou o 
funcionário do almoxarifado. 

Segundo a assessoria de comuni-
cação do Corpo de Bombeiros Militar 
da Paraíba, o laudo com os resultados 
sobre as causas do incêndio saem em 
até 30 dias. A reportagem de A União 
entrou em contato com o tenente Cíce-
ro Silva e até a conclusão dessa matéria 
o relatório com os levantamentos dos 
prejuízos causados pelo incêndio ainda 
não tinha sido concluído.

“O tenente que foi até a ocorrência 
ainda está fazendo o relatório para po-
der dimensionar o prejuízo causado pelo 
incêndio que atingiu a fábrica de borra-
chas. Após a ocorrência, ele tem até 48 
horas para entregar esse relatório. E a 
equipe de perícia do Corpo de Bombei-
ros esteve no local também e está fazen-
do o laudo para entregar o resultado 
com um prazo de até 30 dias para divul-
gar o resultado. Nesse laudo fica tudo 
explicado sobre as causas, danos gerais, 
etc.”, explicou o tenente Cícero.

Incêndio destrói galpão de fábrica 
de borracha no Distrito Industrial

EM JOÃO PESSOA

FOTO: Edson matos

Bombeiros conseguiram apagar as chamas antes que se espalhassem para outros galpões

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

Iluska Cavalcante
Especial para A União

O pré-Carnaval de João 
Pessoa começa hoje com 
a abertura do Folia de Rua 
2016, que integra o projeto 
Carnaval 2016 - João Pessoa 
de Todos os Ritmos. O even-
to ocorrerá no Ponto do Cem 
Réis, às 19h. Além de atra-
ções musicais, será entregue 
uma placa simbólica ao cria-
dor do Muriçocas do Mira-
mar, Antonio Gualberto, em 
homenagem aos 30 anos do 
bloco.

A orquestra Splok, de 
João Pessoa, vai abrir a noite 
e às 21h haverá a apresen-
tação da atração principal, 
o puxador do Galo da Ma-
drugada, André Rio. As nove 
agremiações que vão desfilar 
hoje deverão se dirigir ao lo-
cal de suas concentrações até 
o Ponto de Cem Réis, onde 
ocorrerá o encerramento do 
primeiro dia do Folia de Rua.

Com o slogan “Folia de 

Nove blocos desfilam hoje na 
abertura da prévia Folia de Rua

CARNAVAL 2016

Rua – Aqui até o Carnaval 
Nasce Primeiro”, a abertu-
ra do Folia de Rua vai con-
tar com a participação dos 
blocos: Pinguim, Jacaré, 

Folia Cidadã, Bloco da Cue-
ca, Confete e Serpentina, 
Jaguaribe Folia, Anjo Azul, 
Maluco Beleza e Piratas dos 
Bancários.

  

  

  Pinguim
Concentração: 16h
Local: Pavilhão do Chá, Centro
  Jacaré
Concentração: 16h
Local: R. Etelvina macedo de 
mendonça, Torre
  Folia Cidadã
Concentração: 17h30
Local: Porto do Capim, Vara-
douro
  Bloco da Cueca
Concentração: 18h
Local: beco Cultural (Praça 
Rio branco, Centro)
  Confete e Serpentina
Concentração: 18h
Local: Praça da Catedral, 
Centro

  Jaguaribe Folia
Concentração: 18h
Local: Praça bela Vista, Ja-
guaribe
  Anjo Azul
Concentração: 19h
Local: beco da antiga Facul-
dade de Direito da UFPb (ao 
lado da Assembleia Legislati-
va, Centro)
  Maluco Beleza
Concentração: 19h
Local: R. Prof. José Coe-
lho, Centro (em frente ao 
sintep)
  Piratas dos Bancários
Concentração: 19h
Local: R. Rosa Lima dos san-
tos, bancários

PROgRAmAçãO
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Ação contra o Aedes aegypti já
visitou 73% dos imóveis na PB
Foram visitados 611.518 
imóveis em todo o Estado 
de um total de 829.761

Os servidores da Supe-
rintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente 
(Sudema) saíram da sua ro-
tina de trabalho na quarta-
feira (27) e, numa verdadei-
ra força-tarefa, realizaram 
nas dependências interna 
e externa da autarquia o 
Dia de Faxina no combate 
ao mosquito Aedes aegypti, 
que transmite os vírus da 
dengue, chikungunya e zika. 
A ação estabelecida pelo Go-
verno do Estado acontece 
todas as tardes das quartas-
feiras na instituição.

Durante o trabalho, os 

colaboradores observaram 
e retiraram os possíveis 
criadouros do mosquito. “A 
iniciativa de combate  ao 
mosquito começa pela nossa 
casa,  por isso devemos nos 
unir e contribuir com o Go-
verno Estadual na tentativa 
de eliminar o transmissor”,  
destacou o superintendente 
da Sudema, João Vicente Ma-
chado Sobrinho.   

A coordenadora de Edu-
cação Ambiental, Taciana 
Wanderley Cirilo, lembrou 
que a luta contra o mosqui-
to é de todos. “A forma mais 
eficaz na erradicação do zika 

De acordo com o relató-
rio de acompanhamento das 
visitas domiciliares, do Plano 
Nacional de Enfrentamento à 
Microcefalia, na Paraíba, até o 
dia 27 deste mês, a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), em 
parceria com o Exército bra-
sileiro, Corpo de Bombeiros 
e prefeituras, visitou 73,69% 
dos imóveis em todo o Estado, 
com o objetivo de combater o 
mosquito Aedes aegypti. O tra-
balho consiste na entrada de 
equipes formadas pelos mili-
tares e Agentes Comunitários 
de Endemias (ACE), de casa 
em casa, a procura de focos e 
criadouros do mosquito. Fo-
ram visitados 611.518 imó-
veis de um total de 829.761. A 
meta estipulada pelo Ministé-
rio da Saúde é que 100% dos 
imóveis sejam visitados até o 
dia 31 deste mês.

“A nossa perspectiva de 
atingir os 100% permanece, 
mas, para isso, os municípios 
têm que continuar com o mes-
mo afinco, reconhecendo o ta-
manho dos problemas que o 
mosquito provoca que são as 
doenças dengue, chikungunya 
e zika”, disse o gerente operacio-
nal de Vigilância Ambiental da 
SES, Geraldo Moreira Menezes.

Segundo Geraldo, esse 
número seria bem maior se 
todos os municípios forne-

cessem à SES os dados refe-
rentes às visitas domiciliares. 
Dos 223 municípios, 13 não 
estão repassando as informa-
ções: Araruna, Caiçara, Casse-
rengue, Serra da Raiz, Arara, 
Areial, Barra de São Miguel, 
Lagoa Seca, Pedra Branca, Ser-
ra Grande, Bonito de Santa Fé, 
Pedras de Fogo e Riachão do 
Bacamarte. 

Os municípios que têm a 
presença do Exército nas ati-
vidades são João Pessoa, Cam-
pina Grande, Cabedelo, Santa 
Rita e Bayeux. Já o Corpo de 
Bombeiros está atuando no 
Conde, Alhandra, Malta, Mon-
teiro. Nos outros municípios o 
trabalho vem sendo realizado 
pelos Agentes Comunitários 
de Endemias (ACE). 

De acordo com o crono-
grama da Secretaria de Estado 
da Saúde, o mesmo esquema 
será mantido no mês de feve-
reiro. As visitas acontecerão 
durante todo o mês, de segun-
da a sexta-feira, exceto feria-
dos, das 8h às 11h e das 13h 
às 17h. “Mesmo as casas onde 
a visita já aconteceu, a equipe 
vai retornar, já que o ciclo de 
vida do mosquito é de sete 
dias, ou seja, o desenvolvimen-
to da larva para o mosquito 
adulto é de uma semana. Mas 
esperamos que a população já 
tenha entendido, neste primei-
ro momento, que precisa fazer 
a sua parte na luta contra esse 
vetor e, dessa forma, extermi-
naremos esse mal”, lembrou 
Geraldo.

O Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) que define 
os critérios do processo de 
confecção e emissão da Cartei-
ra de Identificação Estudantil 
(CIE) 2016 no município de 
João Pessoa para as entidades 
do Ensino Superior público ou 
privado já está em vigor. Só fo-
ram habilitadas as entidades 
que prestaram contas sobre 
a emissão do documento es-
tudantil do exercício anterior, 
como prevê a Lei Municipal 
9.873/2000.

A novidade este ano é a 
certificação digital para todos 
os documentos, valendo, in-
clusive, para a meia-passagem 
nos ônibus que circulam na ca-
pital. Ainda conforme o Termo 
de Ajustamentos de Conduta 
(TAC), o valor máximo a ser 
cobrado por cada documento 
será de até R$ 20,00, ficando a 
critério de cada entidade prati-
car um valor abaixo desse teto.  

O TAC, que foi assinado na 
sede da Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor (Procon-JP), habilita, 
até o momento, quatro entida-
des estudantis que cumpriram 
as exigências previstas em lei: 
Conselho Universitário de Car-
teiras (CUC); União Estadual 
dos Estudantes (UEE); Dire-
tório Central dos Estudantes 
(DCE) do IESP e Diretório Cen-
tral dos Estudantes (DCE) da 
Faculdade Maurício de Nassau. 

O secretário do Procon-JP, 
Helton Renê, esclarece que os 
estudantes podem adquirir a 
CIE em sites devidamente cre-
denciados pela entidade habi-
litada, postos de atendimento 
fixo ou em postos itinerantes 
dentro da instituição de ensino. 
“No caso de postos itinerantes, 

o documento deve ser entre-
gue no ato do requerimento. 
Voltamos a lembrar que a en-
tidade tem que ter assinado o 
TAC no Procon-JP para a cartei-
ra ter legalidade”, orientou.

Outras entidades
O titular do Procon-JP afir-

ma que a secretaria continuará 
a avaliar a documentação de 
outras entidades que também 
são candidatas ao processo. “A 
Consultoria Jurídica do Pro-
con-JP está analisando todos os 
documentos que nos foi apre-
sentado com base nas exigên-
cias da legislação em vigor. As 
entidades que não cumprirem 
o que está previsto nessas leis 
não poderão ser habilitadas. A 
documentação que nos chega 
às mãos também está sendo 
encaminhada ao Ministério 
Público Estadual”.

Helton Renê informa que 
o processo de habilitação ini-
ciou em julho de 2015, com o 
Procon-JP notificando todas as 
entidades para apresentarem 
a documentação exigida em lei 
para se candidatarem à emis-
são da carteira de estudante 
2016. “O Procon-JP enviou ofí-
cio a todas as representações 
estudantis no final de julho do 
ano passado requerendo a do-
cumentação necessária para o 
cadastro no processo. É preciso 
salientar que todo esse proces-
so de habilitação já consta no 
TAC assinado em 2015, com as 
entidades cientes desde então 
de que deveriam prestar con-
tas e apresentar a documenta-
ção exigida para se habilitarem 
ao processo. Fizemos questão 
de reforçar através de ofício 
porque sempre preferimos pe-
car por excesso de informação”.

Procon-JP assina TAC e 
quer prestação de contas 

CARTEIRAS DE ESTUDANTES
Servidor da Superintendência de Administração do Meio Ambiente durante o dia de faxina no combate ao mosquito da dengue

Foto: Secom-PB

Servidores da Sudema fazem “Dia 
de Faxina” para eliminar mosquito

Agevisa-PB adota novos procedimentos
DENGUE: FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E MANEJO AMBIENTAL

SAIBA MAIS

Dicas para evitar a proliferação do mosquito:
n Evitar água parada;
n Manter totalmente fechadas cisternas, caixas d’água 

e reservatórios provisórios;
n Limpar periodicamente calhas de telhados, marquises 

e rebaixos de banheiros e cozinhas, não permitindo o acúmulo 
de água;

n Jogar quinzenalmente desinfetante nos ralos externos 
das edificações e nos internos;

n Não acumular latas, pneus e garrafas;
n Encher com areia ou pó de pedra poços desativados 

ou depressões de terreno.

vírus, dengue e chikungunya  
é eliminar os seus vetores.  
Temos que nos unir  e  de-

clarar uma verdadeira guer-
ra  contra  o Aedes aegypti”, 
concluiu.

A Agência Estadual de Vi-
gilância Sanitária (Agevisa/PB) 
está diretamente integrada 
nas ações do Governo voltadas 
para o combate ao mosquito 
Aedes aegypti no Estado. Com 
a finalidade de potencializar 
os resultados de suas ativida-
des, a agência reguladora es-
tadual elaborou e fez publicar 
a Nota Técnica nº 01/2016/
DTMAPT/AGEVISA sistemati-
zando os procedimentos, atri-
buições e estratégias para o 
enfrentamento dos agravos à 
saúde transmitidos pelo mos-
quito.

Inseridas no eixo estraté-
gico “Intersetorialidade” – um 
dos quatro pilares que dão 
suporte ao cumprimento da 
missão da Agevisa, as ações da 
autarquia estadual, segundo a 
diretora-geral Glaciane Men-
des, terão caráter complemen-

tar e estarão focadas em duas 
grandes áreas de atuação: fis-
calização sanitária e manejo 
ambiental. 

Tais procedimentos, de 
acordo com a diretora técnica 
de Medicamentos, Alimentos, 
Produtos e Toxicologia, Djani-
ra Lucena, serão realizados de 
forma integrada com as demais 
ações de governo de combate 
às doenças transmitidas pelo 
Aedes aegypti, especialmente 
em conjunto com as Vigilâncias 
Epidemiológica e Ambiental, 
da Secretaria de Estado da Saú-
de, e terão por base um amplo 
processo de discussão, plane-
jamento integrado e avaliação.

A presença da Agevisa 
no combate ao Aedes aegypti, 
conforme registrado na Nota 
Técnica nº 01/2016, tem base 
legal no art. 6º, § 1º, da Lei Fe-
deral nº 8.080/1990 (Lei do 

SUS), que conceitua a vigilância 
sanitária como um conjunto de 
ações capazes de eliminar, re-
duzir ou prevenir riscos à saú-
de e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circu-
lação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde, 
abrangendo o controle de bens 
de consumo que direta ou indi-
retamente se relacionem com 
a saúde e o controle da presta-
ção de serviço.

Legalmente habilitada para 
atuar no combate ao Aedes ae-
gypti, a Agevisa incluirá em suas 
inspeções sanitárias junto ao 
setor regulado procedimentos 
destinados a identificar con-
dições sanitárias favoráveis 
à proliferação do mosquito; 
a adotar medidas educativas 
e/ou legais a partir da cons-
tatação de irregularidades; a 

informar a situação potencial 
de risco ao Programa de Con-
trole da Dengue estadual ou 
municipal, para medidas com-
plementares, e a acompanhar 
a adequação dos estabeleci-
mentos com vistas à correção 
das possíveis irregularidades 
constatadas.

A Agevisa, segundo Dja-
nira Lucena, também adotará 
inspeções em pontos estraté-
gicos, ou seja, em locais cadas-
trados pelo Programa de Con-
trole da Dengue e identificados 
como vulneráveis a prolifera-
ção do vetor Aedes aegypti em 
face do acúmulo de materiais 
que possam servir de criadou-
ros, tais como borracharias, 
floriculturas, cemitérios, depó-
sitos de resíduos para recicla-
gem, empresas de transporte 
de cargas, lojas de material de 
construção etc.
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Prévias da capital terão reforço de 
mais de 2.100 policiais e bombeiros
Muriçocas e Virgens de 
Tambaú são os blocos 
que terão maior efetivo

Foragido de PE é 
localizado em JP

Policiais da tropa de choque 
do Batalhão de Operações Especiais 
(Bope) prenderam, quarta-feira 
(27), no Cristo Redentor, em João 
Pessoa, André Santiago da Silva, 
de 32 anos. Ele estava foragido da 
Penitenciária Barreto Campelo, em 
Itamaracá, Região metropolitana do 
Recife, em Pernambuco. O acusado, 
que responde por homicídio qualifi-
cado, foi localizado na comunidade 
Bom Samaritano, durante rondas 
realizadas pelo Patrulhamento Táti-
co motorizado (Patamo) do Choque. 
André Santiago foi abordado e em 
consulta ao nome dele foi consta-
tado que o suspeito tinha mandado 
de prisão expedido pela 1ª Vara do 
Tribunal do Júri de Olinda.

Ações de saúde do 
Clementina Folia

O Complexo Hospitalar Cle-
mentino Fraga, referência estadual 
no combate às doenças infecto-
contagiosas, vai ‘colocar o bloco 
na rua’ nas prévias carnavalescas 
de João Pessoa. A equipe do ‘Bloco 
Clementino Folia’ vai participar das 
principais agremiações do Folia de 
Rua, distribuindo material educati-
vo, preservativos, lubrificantes e le-
vando saúde preventiva aos foliões. 
A ação terá início hoje, na abertura 
do Folia de Rua, no Ponto de Cem 
Réis, com concentração da equipe 
de saúde às 17h30, em frente ao 
Palácio da Redenção. Os trabalhos 
do Clementino Folia seguem no des-
file dos blocos Virgens de Tambaú, 
no domingo (31), e muriçocas do 
miramar, na quarta-feira (3).

UEPB faz Arrastão 
da Saudade hoje

O “Arrastão da Saudade - 
UEPB meio Século” será realizado 
hoje com a Orquestra maestro Joa-
quim Pereira. O evento, que aconte-
ce a partir das 18h, na entrada do 
museu de Arte Popular da Paraíba 
da Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), será a abertura do Carnaval 
em Campina Grande, de acordo com  
Francisco Pereira, pró-reitor de cul-
tura da UEPB. A Orquestra seguirá 
do museu para a Rua Desembarga-
dor Trindade e concluirá o percurso 
na Praça Coronel Antonio Pessoa. 
“Estamos muito contentes em po-
der dar o pontapé dos festejos em 
Campina”, disse o maestro Sandoval 
moreno, acrescentando que o reper-
tório vai ser centrado nos frevos 
antigos, nas marchas e nos tradi-
cionais toques de carnaval.

Pevisão do tempo 
para a Paraíba

A Agência Executiva de Gestão 
das Águas da Paraíba (Aesa) prevê 
nebulosidade variável com possibili-
dade de chuvas esparsas, hoje,  para 
a faixa litorânea. Já para as regiões 
do Agreste e Brejo, a previsão é de 
nebulosidade variável com possibi-
lidade de chuvas localizadas. Com 
relação às temperaturas, a máxima 
no Litoral deverá ficar em torno dos 
31ºC e a mínima, dos 25ºC. Para o 
Brejo, a Aesa prevê máxima de 29ºC 
e mínima de 21ºC. No Agreste, a 
temperatura máxima poderá ficar 
perto dos 30ºC e a mínima, dos 
22ºC. Para o Cariri-Curimataú, Alto 
Sertão e Sertão, previsão de nebu-
losidade variável. Há ainda previsão 
de chuvas em pontos isolados para 
o Alto Sertão e Sertão, que deverá 
registrar máxima de 35ºC e mínima 
de 23ºC. No Alto Sertão, tempera-
tura máxima de 34ºC e mínima de 
23ºC. No Cariri-Curimataú, máxima 
de 34ºC e  mínima de 22ºC.

Agentes da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) prende-
ram, na noite de quarta-feira 
(27), na BR- 101, em Maman-
guape/PB,  duas pessoas acu-
sadas de estelionato, durante 
fiscalização em frente a Unida-
de Operacional. Com a dupla 
foram encontrados mais de 20 
documentos falsos.

Os acusados estavam em 
um veículo VW Golf, quando 
foram abordados pelos agen-

tes da PRF por volta das 19h. 
Os diversos documentos foram 
encontrados no interior do veí-
culo após busca.  Com os ho-
mens foram localizados cartões 
de crédito de diferentes lojas, 
cartões bancários, certidões de 
nascimento, CPFs, RGs, carim-
bos e selos de autenticação do 
Tribunal de Justiça da Paraíba.

Após realizar consultas 
nos sistemas policiais, foi ve-
rificado que o condutor de 48 

anos já possuía passagem cri-
minal por estelionato. Dentre 
os documentos, o que chamou 
a atenção foi um dos RGs com 
indícios de falsificação, encon-
trado em poder do condutor, 
com sua foto, mas constando o 
nome de outra pessoa.

Os presos, juntamente 
com o material apreendido, 
foram encaminhados à Dele-
gacia de Polícia Civil de Ma-
manguape.

Policiais militares do 
Grupamento de Ações Táticas 
Especiais (Gate), do municí-
pio de Campina Grande, liber-
taram, na quarta-feira (27), 
uma mulher de 40 anos que 
estava mantida em cárcere 
privado pelo próprio esposo, 
Moisés Pereira da Silva, de 33 
anos. A vítima sofria ameaças 
e estava trancada em casa.

Segundo os policiais mi-
litares do Gate, foi organizado 
um isolamento da área para 
manutenção da segurança no 
local. “Iniciamos as negocia-
ções e mantivemos contato 
com o acusado e, em pouco 
tempo, conseguimos libertar 
a vítima, que recebeu toda a 
assistência médica acionada 

para o local”, disse o tenente 
Giordanni Evangelista, que 
coordenou a ação.

Em seguida, o acusado 
também concordou em sair 
da residência, onde foi pro-
porcionada toda a assistência 
médica, sendo medicado e 
encaminhado ao hospital, em 
Campina Grande.

Tentativa de homicídio 
Também na quarta-feira, 

policiais da 5ª Companhia do 
Batalhão de Operações Espe-
ciais (Bope) da Polícia Militar 
prenderam em flagrante o 
suspeito de tentar matar um 
padeiro de 31 anos, no bair-
ro das Malvinas, em Campina 
Grande.

Luís Alberto Marcelino, 
de 30 anos, foi preso em um 
carro e com ele os policiais do 
Bope apreenderam a pistola 
utilizada para tentar matar a 
vítima, que foi socorrida para 
o Hospital de Emergência e 
Trauma de Campina Grande.

No local da tentativa 
de homicídio, testemunhas 
disseram aos policiais que o 
crime aconteceu depois de 
uma discussão de trânsito. O 
suspeito estava no veículo e 
tinha atingido a moto da ví-
tima quando realizava uma 
manobra. O padeiro foi ferido 
com um disparo no peito. O 
caso foi levado para a Central 
de Polícia Civil, em Campina 
Grande. 

As Forças de Segurança 
Pública da Paraíba vão em-
pregar um efetivo de 2.148 
homens e mulheres durante 
as prévias carnavalescas de 
João Pessoa, que acontecem 
de 29 de janeiro a 6 de fe-
vereiro. O policiamento vai 
abranger ações de prevenção 
e repressão à violência nos 
locais de festa e adjacências, 
com foco no enfrentamento 
aos crimes patrimoniais, as-
sim como na apreensão de 
armas e drogas. As ativida-
des dos bombeiros estarão 
concentradas na prevenção 
aquática, combate a incên-
dios, atendimento pré-hospi-
talar e busca e salvamento em 
locais de difícil acesso. Duran-
te o desfile dos blocos com 
maior concentração de pes-
soas, um centro de comando 
dos órgãos da Secretaria da 
Segurança e da Defesa Social 
(Seds) será instalado na Ave-
nida Epitácio Pessoa.

As festas vão contar com 
reforço de 1.700 policiais mi-
litares, distribuídos de acordo 
com o porte dos eventos. Os 
blocos que terão maior efetivo 
serão Virgens de Tambaú, no 
domingo (31), com 700 poli-
ciais; Muriçocas do Miramar, 
com um efetivo de 700 ho-
mens na quarta-feira (3); Bloco 
dos Atletas e do Bloco Banho 
de Cheiro, com cerca de 230 
policiais; e Bloco das Muriço-
quinhas, também com apro-
ximadamente 230 policiais já 
na próxima segunda-feira (1). 
Todos os tipos de policiamento 
serão empregados. 

Para dar segurança aos 
foliões, a Polícia Militar tam-
bém vai utilizar câmeras de 
monitoramento na área dos 
eventos. Serão pelo menos 
12 equipamentos posiciona-
dos em diversos locais, com a 
finalidade de contribuir para 
constatação de crimes que 
possam ocorrer durante o 
desfile dos blocos e de iden-
tificar autores de delitos. As 
câmeras serão posicionadas 
em pontos da Av. Epitácio 
Pessoa, da Av. Almirante Ta-
mandaré e de outras ruas na 
área das festividades. Uma 
central de monitoramento 
ainda ficará instalada tam-
bém na Av. Epitácio Pessoa.

A Polícia Civil vai empre-

gar um efetivo de 80 delega-
dos, agentes de investigação 
e escrivães, entre outros 
servidores, para garantir o 
funcionamento em regime 
de plantão da 10ª Delegacia 
Distrital, em Tambaú, e da 
3ª Delegacia Distrital, na Av. 
Epitácio Pessoa, nos dias dos 
desfiles das Virgens de Tam-
baú e das Muriçocas do Mi-
ramar. Uma Delegacia Móvel 
com 25 policiais civis tam-
bém será instalada no ponto 
base da avenida, para regis-
tro de boletins de ocorrên-
cia e outros atendimentos. 
O Instituto de Polícia Cientí-
fica (IPC) vai disponibilizar 
um efetivo de 22 de peritos, 
necrotomistas, técnicos em 
perícia e papiloscopistas. Os 
trabalhos também contam 
com quatro rabecões. 

Além dessas delegacias, 
o efetivo diário vai estar em-
pregado no plantão da 12ª 
Delegacia Distrital, instalada 
no Distrito Integrado de Se-
gurança Pública, em Manaí-
ra, e a Delegacia de Atendi-
mento ao Turista (Deatur), 
que funciona no Mercado 
de Tambaú. Outra opção é 
a Central de Polícia Civil, no 
bairro do Geisel. As Delega-
cias Especializadas (Rou-
bos e Furtos, Homicídios, 
Repressão a Entorpecentes, 
Atendimento à Mulher, Rou-
bos e Furtos de Veículos, en-
tre outras) funcionarão em 
regime de plantão em João 
Pessoa, normalmente. 

O Corpo de Bombeiros 
vai disponibilizar um efetivo 
de 321 homens e mulheres 
militares em suas atividades 
de prevenção na água e ain-
da para combate a situações 
de incêndios. O reforço tam-
bém vai acontecer com busca 
e salvamento e atendimento 
pré-hospitalar, sendo que 
nos dias de desfiles dos  blo-
cos Muriçocas do Miramar e 
Virgens de Tambaú o Corpo 
de Bombeiros vai empregar 
em cada um 117 militares.

PRF prende dois suspeitos de 
estelionato em Mamanguape

Acusado de manter mulher 
em cárcere privado é preso

Maconha, cocaína e munições 
são apreendidas em Santa Rita

NA BR-101

Com os homens foram encontrados mais de 20 documentos falsos, cartões de crédito e carimbos

A Polícia Militar apreen-
deu 2kg de cocaína, meio qui-
lo de maconha e várias mu-
nições, na quarta-feira (27), 
durante três ações realizadas 
no bairro Alto das Populares e 
no distrito de Várzea Nova, em 
Santa Rita. Quatros suspeitos 
foram presos em flagrante.

Em Várzea Nova, os poli-
ciais do 7º Batalhão apreen-
deram 2kg de cocaína com 
Daniele Gomes da Silva, de 
18 anos, e Rita de Cássia da 
Silva Dias, 20. As duas esta-
riam atuando no tráfico por 
ordem de um presidiário, que 
cumpre pena por homicídio e 
tráfico de drogas no PB-1, con-
forme levantamento realizado 
por policiais do 7º Batalhão.

No mesmo local, a PM 
apreendeu ainda várias mu-

nições de calibres 12 e 45 – 
essa última de arma de calibre 
restrito às Forças Armadas. 
O material estava com Lucas 
Mateus Dias, de 18 anos, pri-
mo de Rita de Cássia, que foi 
presa com as drogas.

No Alto das Populares, 
foi preso Wellington Oliveira 
da Silva, de 21 anos, suspeito 
de tráfico de drogas. Ele foi 
flagrado com meio quilo de 
maconha prensada. O acusa-
do tinha saído do presídio há 
20 dias e já respondia por trá-
fico e homicídio duplamente 
qualificado.

As quatro prisões e as 
apreensões das drogas e mu-
nições foram realizadas por 
policiais do 7º Batalhão, se-
guindo orientações do Serviço 
de Inteligência da unidade. 

Apreensão de armas 
Na quarta-feira, no Bairro 

dos Novais, em João Pessoa, 
policiais da 6ª Companhia 
do 1º Batalhão apreenderam 
duas armas de fogo e 18 mu-
nições com um adolescente 
de 15 anos que tinha sido 
apreendido com uma arma 
em dezembro. De acordo com 
o capitão Sidnei Paiva, o jovem 
é suspeito de efetuar tiros para 
o alto com o objetivo de ater-
rorizar famílias da localidade. 
“Recebemos a informação de 
que tinha acontecido disparos 
de arma de fogo na rua e con-
seguimos apreender o adoles-
cente em flagrante, que ainda 
tentou jogar os dois revólveres 
que estavam com ele em um 
terreno baldio, mas a ação foi 
prontamente frustrada”.

O helicóptero da 
Secretaria da Segurança 
e da Defesa Social tam-
bém vai atuar durante 
as prévias carnavales-
cas da capital. O pla-
nejamento inclui voos 
diurnos e noturnos do 
Acauã, de acordo com 
os eventos, e ainda por 
acionamento do Centro 
Integrado de Opera-
ções Policiais (Ciop). 

A aeronave mo-
delo ‘Esquilo B’ está 
habilitada a atender 
ocorrências de grande 
porte, que envolvem 
policiamento aéreo, 
salvamento aquático, 
resgate de vítimas e 
combate a incêndios. O 
equipamento multimis-
são é dotado de tecno-

logia digital de geren-
ciamento dos sistemas 
embarcados (VEMD), 
que facilita o trabalho 
dos pilotos em pousos 
e decolagens. Sua auto-
nomia é de três horas e 
meia de voo, podendo 
atingir uma velocida-
de máxima de 130 nós, 
o equivalente a 280 
quilômetros por hora. 
Quanto ao espaço, a ca-
pacidade é para até sete 
pessoas e ainda equi-
pamento, armamento 
e suprimento, além da 
possibilidade de car-
ga externa de até uma 
tonelada. Para resgate, 
são transportados, além 
dos pilotos, a vítima em 
uma maca, um médico 
e um paramédico. 

Patrulhamento aéreo

A Polícia Militar 
vai utilizar 
câmeras de mo-
nitoramento nos 
locais dos desfi-
les dos blocos 

Foto: PRF/PB
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Governo pretende injetar 
R$ 83 bi na economia 
com estímulo ao crédito
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ENTRE CAMPINA E CAJAZEIRAS

Ministro confirma duplicação da BR-230

O ministro dos Trans-
portes, Antônio Carlos Ro-
drigues, confirmou, na noi-
te dessa quarta-feira, 27, 
que em meados do mês de 
abril as obras do primei-
ro trecho da duplicação da 
BR-230 entre as cidades de 
Campina Grande e Cajazei-
ras deverão ser iniciadas. 
Este primeiro trecho com-
preende 33 quilômetros, 
indo de Campina Grande 
até a Comunidade Farinha 
(Praça do Meio do Mundo).

A confirmação foi dada 
em ligação telefônica do 
ministro para o senador 
Raimundo Lira (PMDB-PB), 
que é o relator do orça-
mento do Ministério dos 
Transporte para 2016 e foi 
responsável por colocar no 
OGU 2016 a dotação orça-
mentária de R$ 165 milhões 
para garantir a duplicação 
desse primeiro trecho de 33 
quilômetros.

O ministro Antônio 
Carlos telefonou para o se-
nador Raimundo Lira, com 

Primeiro trecho vai de 
Campina Grande até a 
Praça do Meio do Mundo

FOTO: Divulgação

o objetivo de confirmar 
a duplicação do primeiro 
trecho, no exato momento 
em que o parlamentar con-
cedia entrevista ‘ao vivo’ 
ao programa Balanço Ge-
ral, da Rádio Correio FM 
de Campina Grande. O se-
nador, então, colocou o ce-
lular no modo “viva-voz” e 
retransmitiu o telefonema 
do ministro, ao vivo, atra-
vés da emissora.

“Quero dizer aos se-
nhores que o relator do or-
çamento, o Raimundo Lira, 
foi o relator do orçamento 
para o Ministério dos Trans-
portes e ele alocou R$ 165 
milhões para a duplicação 
da BR 230, são 33 quilô-
metros, que vai se iniciar 
no mês de abril. Nós temos 
que agradecer muito ao se-
nador Raimundo Lira, que 
tem trabalhado muito pelo 
Estado da Paraíba”, disse o 
ministro dos Transportes, 
destacando o papel de Lira 
para garantir a obra.

Antônio Carlos Ro-
drigues disse ainda que o 
prazo de execução desse 
primeiro trecho de 33 qui-
lômetros é de 14 meses e 
que fará o possível para 

que a ordem de serviço seja 
assinada, com a sua pre-
sença e a presença do se-
nador Raimundo Lira, aqui 

na Paraíba, o mais rápido 
possível. “Nós devemos ini-
ciar essa obra em abril e vai 
ser uma obra de execução 

em, aproximadamente, 14 
meses. Vou combinar com 
o senador Raimundo Lira 
e vou fazer o possível para 

dar esta ordem de serviço 
assim que estiver toda a 
parte legal em ordem”, con-
firmou o ministro.

MP lamenta morte de 
promotor de Justiça

Em nota, o Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) comunica, com pesar, o 
falecimento do promotor de Justiça Aldenor 
de Medeiros Batista. Antes de chegar ao 
MPPB, Aldenor Medeiros foi delegado da 
Polícia Civil, presidente da Associação dos 
Delegados, advogado de ofício (atualmente 
conhecido como defensor público) e 
presidente da Associação dos Advogados de 
Ofício. Ele prestou concurso para o Ministério 
Público da Paraíba em 1993, sendo aprovado 
em 11º lugar. Atuou nas Promotorias de 
Justiça de São José de Piranhas, Pirpirituba, 
Cruz do Espírito Santo e, por mais de 15 anos, 
exerceu suas atividades na Promotoria de 
Justiça de Pilar. Também teve atuação no 
Tribunal do Júri de João Pessoa e foi professor 
na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e 
no Centro Universitário de João Pessoa 
(Unipê).

Curtas

Tenente-coronel 
assume 15º BIMtz

Representando o Tribunal de 
Justiça da Paraíba, o desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca, prestigiou a 
solenidade de Passagem de Comando do 
15º Batalhão de Infantaria Motorizado, 
localizado na Avenida Cruz das Armas, 
em João Pessoa. O comando do Batalhão 
passou do coronel Marcos Augusto 
Costa Bastos para o tenente-coronel 
Maurício Valença da Cruz. A cerimônia 
aconteceu na manhã desta quinta-feira 
(28), e contou com a participação de 
diversas autoridades, dentre elas a juíza 
Conceição Marsicano. Em seu discurso, o 
coronel Costa Bastos agradeceu a todos 
os soldados, oficiais e praças, entre 
tantos outros profissionais, que “foram 
essenciais para superar as dificuldades 
que apareceram ao longo desses dois 
anos de comando do Batalhão”. O novo 
comandante, coronel Valença da Cruz, 
agradeceu os votos de sucesso de seu 
antecessor e declarou que espera fazer 
jus à confiança, encontrando sempre 
a melhor solução para os desafios que 
surgirem de agora em diante.

O prefeito de Campi-
na Grande, Romero Ro-
drigues, decretou luto ofi-
cial no município por três 
dias, pela morte do ex-ve-
reador Manoel Joaquim 
Barbosa, ocorrida na noi-
te de quarta-feira, 27.

Romero determinou 
ainda que a Unidade Bási-
ca de Saúde, do bairro do 
Cruzeiro, levará o nome 
de UBS Manoel Barbosa. 
O corpo do ex-vereador, 
que era enfermeiro e ca-
sado com a ex-vereadora 
Maria Barbosa, foi velado 
na mortuária “A Viagem”, 
no bairro de São José, e 
sepultado no Cemitério 
do Monte Santo.

Alagoano da cidade 
de Atalaia, Manoel, que é 
pai do deputado estadual 
Ricardo Barbosa, chegou 
a Campina Grande ainda 
novo e integrou-se com 
os campinenses, traba-
lhando com o enfermeiro 
quando a cidade, sequer, 
tinha Posto de Saúde.

Manoel, que tinha 91 
anos, juntamente com a 
família, ressentia-se há 
dois anos pela morte do 
filho, Raniere Barbosa, 
vitimado em acidente de 

trânsito, em plena cam-
panha do irmão Ricardo, 
candidato à época a uma 
vaga na Assembleia.

ALPB
A Assembleia Legisla-

tiva da Paraíba divulgou 
ontem nota de profundo 
pesar pela morte do ex-
vereador Manoel Joaquim 
Barbosa, pai do deputado 
estadual Ricardo Barbo-
sa. Confira abaixo a nota 
do Poder Legislativo Es-
tadual:

O poder Legislativo la-
menta a perda inestimável 
do Sr Manoel, ao mesmo 
tempo em que se solidari-
za com amigos e familia-
res, convicto de que suas 
histórias estarão sempre 
preservadas na memória 
de todos.

CG fica de luto pela 
morte de ex-vereador

MANOEL BARBOSA

O vice-presidente Mi-
chel Temer disse hoje (28) 
que seu partido, o PMDB, 
quer assumir “o poder em 
2018, com candidatura pró-
pria à Presidência da Repú-
blica”. Temer, que é presiden-
te do PMDB, começou ontem 
uma série de viagens pelo 
País em busca de apoio para 
sua reeleição ao comando do 
partido, na Convenção Nacio-
nal da legenda, marcada para 
março. Hoje o presidente do 
partido estará em João Pes-
soa, onde deve reforçar, tam-
bém, a candidatura própria à 
Prefeitura de João Pessoa nas 
eleições deste ano. 

“Vamos percorrer todo 
o País. O objetivo é, em fun-

ção das eleições municipais 
[em outubro], entusiasmar o 
PMDB para que não só lance 
candidatos, mas que sejam 
bem-sucedidos nas eleições 
municipais. Evidentemente, 
2018 passa por 2016. Quere-
mos também que os candida-
tos tenham um programa do 
PMDB para anunciar”, acres-
centou Temer em Curitiba, 
primeira etapa da Caravana 
da Unidade.

Lava Jato
Temer destacou que as in-

vestigações da Operação Lava 
Jato não devem tomar conta do 
País e paralisar a atividade po-
lítica, nem a administração do 
Brasil. “São questões aparta-

das.” De acordo com o vice-pre-
sidente, não se deve considerar 
a Lava Jato como algo que deva 
tomar conta do País. “Ela [ope-
ração] toma conta das funções 
do Judiciário, da Polícia Fede-
ral, do Ministério Público, que 
estão agindo segundo suas 
competências constitucionais, 
mas isso não deve embaraçar 
nem a administração do País, 
nem muito menos a atividade 
política.” Ele disse que é preci-
so esperar a apuração de todos 
as denúncias que vêm sendo 
feitas durante as investigações 
“com muita racionalidade e 
tranquilidade”, o que mostra 
que “as instituições do Brasil 
estão funcionando”. (Com in-
formações da Agência Brasil)

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba retorna as ativida-
des nesta segunda-feira (1º) 
com a expectativa de mais um 
ano produtivo como ocorreu 
em 2015, quando a produção 
legislativa foi a maior nos últi-
mos cinco anos.

 De acordo com o presi-
dente Adriano Galdino, este 
ano o Poder Legislativo vai 
continuar pautado em muito 
trabalho, com produção de 
leis e oferecendo ações e be-
nefícios para os paraibanos 
e paraibanas. “Vamos dar 
início a mais uma legislatura 
priorizando os projetos de 
interesse do povo paraibano, 
as discussões relevantes aos 
que mais precisam. No ano 

passado, alcançamos a mar-
ca histórica na produção e 
aprovação de matérias”, res-
saltou o presidente.

 Em 2015, a Casa de Epi-
tácio Pessoa alcançou a mar-
ca de 645 projetos de leis 
produzidos pelos deputados 
estaduais. Esse número re-
presenta quase o triplo dos 
projetos de 2014, quando 
218 projetos de lei ordinárias 
tramitaram na casa.

 Com relação a Projetos 
de Resolução, a Assembleia 
da Paraíba produziu 92 em 
2015; 17 em 2014; 56 em 
2013; 24 em 2012 e 34 em 
2011. Já os projetos de Lei 
Complementar somaram 20 
no ano passado contra 6 em 

2014; 8 em 2013; 11 em 2012 
e 19 em 2011.

 Além desses números, o 
ano de 2015 também foi mar-
cante para o Poder Legislati-
vo com a instalação de diver-
sas Frentes Parlamentares, a 
exemplo da Frente Parlamen-
tar da Água, que realizou a 
discussão da problemática da 
falta d´água e longo período 
de estiagem em várias cida-
des do Estado.

Os trabalhos da Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) que investiga os danos 
causados ao consumidor pelas 
operadoras de telefonia celular 
também destacam-se dentre 
as atividades que os parlamen-
tares exerceram em 2015. 

Temer vem a João Pessoa 
confirmar candidatura própria

ALPB inicia ano legislativo 
na próxima segunda-feira

PMDB

ALTA PRODUTIVIDADE

Unidade Básica 
de Saúde em 
Campina levará 
o nome de UBS 
Manoel Barbosa 

Corpo do pai do deputado Ricardo Barbosa foi velado no São José

Ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues (D), afirmou que o prazo de execução desse primeiro trecho é de 14 meses

FOTO: Claudio Goes
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Dinheiro Falso
“A grande aposta”, título do filme em português do filme 

concorrente ao Oscar diz pouco, mas The big short, o título 
original, diz tudo, remete ao nome de uma operação facínora 
e de alto risco, rotineira no mercado financeiro globalizado. 

Trata-se do seguinte. Baseados na percepção - correta 
- de que o mercado vive um momento irracional de escalada 
de especulação desenfreada em torno da cotação de um 
ativo (no caso da crise de 2008, as hipotecas imobiliárias do 
mercado americano, da mesma maneira que no século XVI 
foram as tulipas do mercado holandês), um grupo de corre-
tores, no filme um sem relação com outro, resolvem bancar 
uma aposta na contracorrente. 

Ou seja, os espertos consignam nas contas dos investi-
dores das respectivas corretoras que administram a compra 
dos títulos imobiliários na alta, mas não são bobos de comprá
-las. A conta do pobre investidor individual não passa de uma 
escritura sem ativo, um papel a descoberto. A compra dos 
títulos imobiliários, adiada, só vai ocorrer a preço vil na bacia 
das almas, quando do estouro da bolha especulativa – ah, os 
contos da carochinha de mau gosto altissonante de “regu-
lação” e “fiscalização” do mercado! A diferença em dinheiro 
entre vender na alta e comprar na baixa fará milionários os 
personagens da trama - o narrador cínico (Ryan Gosling) o 
ex-médico introvertido (Christian Bale), o crítico do sistema 
(Steve Carell) e o desiludido alternativo new age (Brad Pitt) 
-, até abandonar o stress do mercado e passar a frequentar o 
paraíso utópico de uma espécie de Pasárgada sem rei. 

Em teoria econômica, desde os fisiocratas (século XVII) 
que o sonho do mercado é se tornar natureza, no caso uma 
“segunda natureza” baseada em dinheiro e contratos formais 
que geram, por mágica, mais dinheiro e contratos. Em teoria 
da história, no começo dos homens, acontecimento social 
e natureza compunham um ciclo destinado a se repetir. 
Exatamente por isso a estrutura do herói na tragédia grega 
tradicional era de destino predeterminado pelos deuses. Por 
mais que o herói enfrente a força do destino, a glória é vã. 

Deixo de lado a saga geral do filme e, à maneira do mé-
todo naturalista de Curvier, que procurava explicar a estru-
tura do corpo a partir de um osso, foco em um dos persona-
gens. Tenho lido mais críticas remetendo ao ex-médico nerd, 
“Michael Burry”, talvez pelo fato de o narrador da história, 
o cínico “Jared Vennett”, ter a ele atribuído a primazia em 
detectar o estouro da bolha. Prefiro “Mark Baum”, o corre-
tor inconformado crítico da desumanidade dos mercados, 
brilhantemente interpretado por Steve Carell. 

Mark aparece, menino e judeu, em um dos primeiros 
flashbacks do filme através da crítica do rabino à mãe - “o 
menino é excelente aluno nas aulas do Torah (o livro sagrado 
dos judeus), mas descobri que ele estuda com o objetivo de 
contestar a escritura dos deuses”. Daí em diante, cumprindo 
o trauma da reprimenda da autoridade do Rabino diante da 
mãe, Mark vai seguir um papel drumonniano de ghauche 
no mundo, uma consciência crítica “no” sistema. O pequeno 
corretor é movido de coragem suficiente para desmascarar 
a conversa fiada otimista de um dos gurus das finanças num 
congresso profissional, um idiota que insistia em negar a pre-
mência do estouro da bolha; no entanto, na hora H, embora 
sofrendo dores de consciência, dispara a ordem da operação 
especulativa como outro qualquer corretor cínico. É como se 
Jarbas Passarinho tivesse lhe soprado nos ouvidos: - “às favas 
os escrúpulos de consciência, Mark Baum”. Mas, pensando 
bem, que poderia o solitário Mark fazer para impedir o desti-
no da “segunda natureza”?  

“A sutileza metafísica e as manhas teológicas” (Marx, 
O capital) do dinheiro têm frequentado as artes desde sem-
pre. Posso recordar de memória as sutilezas metafísicas em 
torno de Shylock, o judeu rico e agiota, de “O mercador do 
Veneza” (Shakespeare) até, na chave da indústria cultural, o 
comerciante de ouro Goldfinger, sem dúvida o melhor filme 
de 007 (Goldfinger, 1964). São dois momentos da história 
do dinheiro. 

Com o tempo, o judeu rico Shylock sofreu uma reava-
liação da crítica (Harold Bloom chegou a declarar que Sha-
kespeare não precisa ter se exposto tanto com essa peça), 
afinal, o poder de fato não residia no especulador, mas no 
poder político do Doge de Veneza e nas sagazes artimanhas 
discursivas de Pórcia. Já Golfinger, ao planejar o gesto louco 
assaltar as reservas em ouro dos EUA, armazenadas em Fort 
Knox, revive uma alegoria dos tempos passados recentes 
do Pós-Guerra até 1971 (fim do padrão ouro, por decisão 
unilateral de Nixon), em que o padrão ouro dava um lastro 
ao dólar. Tanto o Doge como o Agente Secreto representa-
vam, bem ou mal, certo ou errado, o poder (de regulação) 
do Estado em relação à força da grana.

Já no caso dos protagonistas de “”A grande aposta”, 
coadjuvantes do mercado, se afastam da ribalta e vão viver 
a dor e delícia da existência. No entanto o moto perpetuo 
dos mercados desregulados e globalizados segue - a última 
informação na tela do cinema informa que em 2015 um 
novo título financeiro - um CDS (Credit Default Swaps) 
desses qualquer - está quente do mercado, Quo vadis? Se 
em 2008 estourou a bolha imobiliária, em 2016 pode ser a 
bolha chinesa… ou brasileira…

Petrobras corta cargos em diretorias e 
gerências para economizar R$ 1,8 bi

A Petrobras anunciou 
ontem que vai adotar um 
novo modelo de gestão e go-
vernança. Em comunicado 
à Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM), a empresa 
informou que o modelo foi 
aprovado pelo Conselho de 
Administração.

O presidente da estatal, 
Aldemir Bendine, disse que o 
novo modelo faz parte de “um 
plano muito bem estrutura-
do”, envolvendo mudanças 
na governança da companhia 
que “vão ser aprofundadas 
ao longo do tempo”. Segundo 
ele, a indicação política para 
cargos não faz mais parte do 
modelo da empresa. “É uma 
grande blindagem que se 
faz”, afirmou.

Bendine defendeu que o 
novo modelo, para ter suces-
so, precisa ter o engajamento 
de toda a empresa. “Vai ser um 
processo de construção coleti-
va”, acrescentou.

Na primeira fase da 
reestruturação haverá redu-
ção de 14 funções na alta ad-
ministração e nas diretorias, 
que passarão de sete para 
seis com a junção das áreas 
de Abastecimento e Gás e 
Energia. As funções geren-
ciais ligadas diretamente ao 
Conselho de Administração, 
ao presidente e aos diretores 
cairão de 54 para 41.

As demais funções do 
corpo gerencial serão avalia-
das na segunda etapa, previs-
ta para fevereiro. Segundo a 
empresa, as nomeações e a 
alocação de equipes ocorrerão 
a partir de março.

A nova Diretoria de De-
senvolvimento da Produção & 
Tecnologia (DP&T) centraliza-
rá a execução dos projetos de 
investimento. “Essa nova es-
trutura concentrará a gestão 
e as competências técnicas de 
implantação de empreendi-

Cristina Indio do Brasil
Da Agência Brasil

Reestruturação reduzirá 
14 funções de alta 
administração e diretorias

mentos”, explicou a Petrobras.
A empresa informou que 

a mudança é decorrente “da 
necessidade de alinhamento 
da organização à nova realida-
de do setor de óleo e gás e da 
prioridade da rentabilidade 
e disciplina de capital, além 
de fortalecer a governança da 
companhia por meio de maior 
controle e conformidade nos 
processos e da ampliação dos 
níveis de responsabilização 
dos executivos”.

Com as alterações hou-
ve fusão de áreas e centrali-
zação de atividades. Haverá 
ainda novos critérios para a 
indicação de gerentes exe-
cutivos e responsabilização 
formal de gestores por resul-
tados e decisões.

A Petrobras estima que 
vai economizar R$ 1,8 bilhão 
por ano com as mudanças e 
prevê uma redução de pelo 
menos 30% no número de 
funções gerenciais em áreas 
não operacionais. Conforme 
a companhia, existem cerca 
de 7,5 mil funções gerenciais 
aprovadas, 5,3 mil em áreas 
não operacionais.

A empresa anunciou tam-
bém que serão criados seis 

comitês técnicos estatutários, 
compostos por gerentes exe-
cutivos. Após análise prévia, 
eles terão a função de emitir 
recomendações sobre os te-
mas que serão deliberados 
pelos diretores, que serão cor-
responsáveis nos processos 
decisórios.

A partir de agora, a esco-
lha dos gerentes executivos, 
passará por novos critérios de 
análise de capacitação técnica 
e de gestão. As nomeações e o 
desligamento dessas funções 
terão que ser aprovadas pelo 
Conselho de Administração.

“Ao reforçar o compromis-
so com a conformidade, nossa 
reestruturação prevê mudan-
ças nos controles internos de 
contratação e investimentos. 
As atividades de contratação 
de bens e serviços serão con-
centradas na nova Diretoria 
de Recursos Humanos, SMS e 
Serviços”, indicou a Petrobras.

A companhia informou 
ainda que as mudanças re-
sultantes das alterações no 
Estatuto Social da Petrobras 
serão submetidas à aprova-
ção da Assembleia Geral de 
Acionistas, a ser convocada 
oportunamente.

Futuro
Bendine disse que o novo 

modelo é um desenho para o 
futuro e envolverá mudança 
de cultura dentro da empresa. 
“Estou extremamente satisfei-
to com este desenho. Era um 
sonho ter isso realizado. Acre-
dito que a empresa agora pas-
sa a caminhar sobre uma nova 
ótica, uma nova maneira. Uma 
empresa mais moderna, mais 
focada no seu business”, disse.

O executivo informou 
que as mudanças estão va-
lendo desde ontem, com a 
aprovação do Conselho de 
Administração da empresa. 
O próximo passo é a desig-
nação dos executivos que vão 
tocar o novo projeto.

Os nomes dos diretores e 
gerentes serão conhecidos em 
breve e mesmo os que já estão 
contratados terão que passar 
pelo novo processo de escolha 
para aprovação final do Conse-
lho de Administração. “A gente 
quer ter uma filosofia de uma 
área executiva da companhia, 
área de topo de gestão. É sa-
lutar que essa integração com 
o nosso Conselho de Admi-
nistração se dê de uma forma 
mais intensa”.

Bendine afirmou que mudança é decorrente da adequação à nova realidade do setor de óleo e gás

Moro mantém 
depoimento de 
Dirceu para hoje 
em Curitiba
André Richter 
Da Agência Brasil

O juiz federal Sergio 
Moro manteve para esta sex-
ta-feira, 29, às 14h, na sede da 
Justiça Federal, em Curitiba, 
o depoimento do ex-ministro 
da Casa Civil José Dirceu na 
ação penal que ele responde 
na Operação Lava Jato.

Moro negou pedido da 
defesa de Dirceu para adiar 
a oitiva até que o ex-diretor 
de Serviços da Petrobras 
Renato Duque finalize as ne-
gociações sobre o acordo de 
delação premiada com a for-
ça-tarefa do Ministério Públi-
co Federal, que comanda as 
investigações.

O juiz explicou que os 
advogados não têm direito 
de saber se o acordo de de-
lação está em curso. Além 
disso, Moro afirmou que não 
há previsão legal para adiar o 
depoimento antes de decla-
rações de delatores.

Daniel Lima 
Da Agência Brasil

O Governo Central 
(Previdência Social, Te-
souro Nacional e Banco 
Central) registrou, no ano 
passado, resultado primá-
rio deficitário em R$ 114,9 
bilhões, ou 1,94% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), 
que é a soma de todas as 
riquezas do País. Trata-se 
do pior resultado anual, 
desde o início da série his-
tórica, em 1997. Em 2014, 
o déficit registrado ficou 
em R$ 17,2 bilhões ou 0,3% 
do PIB. A diferença entre 
2014 e 2015 supera R$ 97 
bilhões.

A Previdência Social 
responde pela maior parte 
do déficit no ano, com re-
sultado negativo de R$ 85,8 
bilhões. O Tesouro Nacional 
ficou negativo em R$ 29,3 bi-
lhões e o Banco Central teve 
déficit de R$ 699,2 milhões. 

Em dezembro, as contas da 
União ficaram negativas em 
R$ 60,727 bilhões, influen-
ciadas pelo pagamento da 
dívida do governo com ban-
cos públicos. Só no mês pas-
sado, o Tesouro Nacional re-
gistrou resultado negativo de 
R$ 64,49 bilhões, a Previdên-
cia Social em R$ 3,04 bilhões 
e o Banco Central R$ 129,05 
milhões.

De acordo com Otávio 
Ladeira, secretário interi-
no do Tesouro Nacional, 
com a aprovação de uma 
nova meta primária para 
o ano passado, o governo 
estava autorizado a fechar 
2015 com déficit de até R$ 
118,7 bilhões. O resultado 
divulgado nessa quinta-
feira, portanto, indica uma 
folga de R$ 3,7 bilhões no 
total permitido.

O secretário destacou 
que, como parâmetro da 
meta fiscal, o resultado 
utilizado só será conheci-

do hoje, quando o Banco 
Central divulgar o resulta-
do de todo o setor público. 
Otávio Ladeira lembrou 
ainda que, como já havia 
dito o ministro da Fazenda, 
Nelson Barbosa, o governo 
está revendo as estimativas 
de despesas e receitas a se-
rem divulgadas “em mea-
dos de fevereiro”.

Governo Central tem déficit 
de R$ 114,9 bilhões em 2015

MAIOR DOS ÚLTIMOS 19 ANOS

A Previdência 
Social responde 
pela maior 
parte do déficit 
no ano, com 
resultado 
negativo de 
R$ 85,8 bilhões

FOTO: Cristina Indio do Brasil/Agência Brasil
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Governo vai estimular o crédito 
e injetará R$ 83 bi na economia
As novas medidas foram 
anunciadas por Dilma após 
a reunião do Conselhão

Para impulsionar a pro-
dução e recuperar o cresci-
mento, o governo anunciou 
ontem medidas de estímulo 
ao crédito que injetarão R$ 83 
bilhões na economia. Algu-
mas ações de estímulo foram 
anunciadas mais cedo pela 
presidente Dilma Rousseff, 
no encerramento da reunião 
do Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico e Social, o 
Conselhão.

A medida que, segundo 
o governo, terá mais impacto 
sobre a economia é a agiliza-
ção da aplicação dos recursos 
do Fundo de Infraestrutu-
ra do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FI-FGTS) 
em empreendimentos da 
área e a simplificação da 
emissão de debêntures de 
infraestrutura, que liberará 
até R$ 22 bilhões. Essa me-
dida, no entanto, necessita 
de aprovação do Congresso 
Nacional.

Em segundo lugar, está 
a autorização para que parte 
da multa rescisória do Fundo 
de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS), paga em demis-
sões sem justa causa, possa 
ser usada como garantia para 
o crédito consignado – com 
desconto das parcelas direta-
mente no salário – por traba-
lhadores do setor privado. A 
expectativa do governo é que 
a medida resulte na injeção 
de R$ 17 bilhões em crédito.

Em seguida, vem a aber-
tura da linha de crédito para 
refinanciar as prestações do 
Programa de Sustentação do 
Investimento (PSI) e do Pro-
grama de Financiamento de 
Máquinas e Equipamentos 
(Finame), que deverá resul-
tar em empréstimos de R$ 15 
bilhões.

O governo também 
anunciou o reforço da con-
cessão de crédito por bancos 
públicos com taxas menores 

que as de mercado. Os prin-
cipais setores beneficiados 
serão as micro e pequenas 
empresas, a construção civil, 
os exportadores e o agrone-
gócio.

A retomada da linha de 
pré-custeio agrícola do Banco 
do Brasil deverá injetar mais 
R$ 10 bilhões e a aplicação de 
recursos do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) em 
Certificados de Recebíveis 
Imobiliários deverá impul-
sionar o crédito habitacional 
também em R$ 10 bilhões.

A reabertura da linha do 
BNDES para financiar capital 
de giro de empresas com ga-
rantia do Fundo Garantidor 
para Investimentos (FGI) e 
com redução das taxas de 
juros deverá resultar na libe-
ração de mais R$ 5 bilhões. 
Por fim, o aumento do prazo 
máximo de pagamento e a 
redução da taxa de juros da 
linha de pré-embarque de 
produtos exportados injetará 
R$ 4 bilhões.

Segundo o ministro da 
Fazenda, Nelson Barbosa, as 
medidas não resultarão em 
custo para o governo porque 
os financiamentos terão ta-
xas de mercado e o governo 
está apenas simplificando 
procedimentos e reduzindo 
riscos, o que ajuda o próprio 
mercado a reduzir as taxas de 
juros. “Em relação ao crédi-
to, a maior parte das iniciati-
vas são administrativas. Sem 
gerar custo adicional para 
os contribuintes brasileiros. 
Queremos usar melhor os re-
cursos disponíveis”, declarou.

Com 47 empresários e 
45 representantes da socie-
dade civil e das centrais sindi-
cais, o Conselhão é um fórum 
de discussão sobre medidas a 
serem adotadas para recupe-
rar o crescimento econômi-
co. Depois de um ano e meio 
sem reuniões, o colegiado foi 
reativado recentemente pela 
presidente Dilma. Segundo o 
ministro da Casa Civil, Jaques 
Wagner, deverão ser feitas 
quatro reuniões no ano. A 
próxima será em abril.

Da Agência Brasil

Dilma coordenou a 44ª reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, realizada no Palácio do Planalto, em Brasília

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Mercadante  diz  
à Justiça que não 
tratou de MPs 
investigadas
Por Beatriz Bulla
Da Agência Estado

O ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, enviou 
manifestação por escrito à 
Justiça Federal na ação que 
investiga suposta compra de 
medidas provisórias que be-
neficiaram montadoras de 
veículos, caso revelado pelo 
jornal O Estado de S.Paulo. 
Mercadante havia sido ar-
rolado como testemunha de 
defesa pelo réu Eduardo Va-
ladão, o mesmo que solicitou 
o depoimento da presidente 
Dilma Rousseff. Como minis-
tro, ele tem direito a prestar 
esclarecimentos por escrito.

Na manifestação, Merca-
dante afirma que não partici-
pou de tratativas sobre as três 
medidas provisórias suspei-
tas. Em uma delas, alega que 
esteve afastado das ativida-
des parlamentares por ques-
tões de saúde. No momento 
da aprovação das outras duas 
MPs, ele argumenta que esta-
va à frente do Ministério da 
Ciência e da Tecnologia e da 
Educação, pastas que não têm 
atribuição de participar desse 
tipo de negociação. 

 “Quanto à MP 471, de 
2009, informo que nunca 
tratei do assunto seja junto 
ao Governo Federal, seja no 
âmbito do Senado Federal 
e não discuti a matéria em 
epígrafe, tampouco parti-
cipei da votação da Medida 
Provisória em comento, em 
razão de estar afastado de 
minhas atividade parlamen-
tares, em decorrência de re-
cuperação de ordem médi-
ca”, escreveu o ministro. 

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil 

A Polícia Federal (PF) prendeu 
ontem, no Aeroporto de Guarulhos 
(SP), Ademir Auada, um dos procu-
rados na 22ª fase da Operação Lava 
Jato, batizada de Triplo X, que apu-
ra crimes de corrupção, fraude, eva-
são de divisas e lavagem de dinheiro 
vinculados ao esquema que desviava 
recursos da Petrobras.

Segundo as investigações, Aua-
da é o responsável pela offshore 
Murray Holdings junto à empresa 
panamenha Mossack Fonseca, espe-
cializada em abrir esse tipo de em-
presa em paraísos fiscais. A Murray é 
dona de um condomínio imobiliário 
no Guarujá, litoral paulista.

Inicialmente construído pela 
Bancoop, presidida entre 2005 e 
2010 pelo ex-tesoureiro do PT, João 
Vaccari Neto, preso em abril do ano 
passado, o empreendimento foi re-
passado à empreiteira OAS em 2009 
em decorrência de uma crise finan-
ceira da cooperativa. A Polícia Fe-
deral apura se houve ocultação de 
patrimônio na operação e se as uni-
dades foram usadas como repasse 
de propina.

Para os investigadores da Lava 
Jato, além de abrir as empresas, a 
Mossack auxiliava na abertura de 
contas no exterior para esconder di-
nheiro de propina fruto de ativida-
des irregulares envolvendo negócios 
da Petrobras.

Três dos réus na Lava Jato, o ex-
-diretor de Serviços da Petrobras, 
Renato Duque, o ex-gerente de Ser-
viços, Pedro Barusco, e o empresário 

Mário Góes tinham offshores aber-
tas pela Mossack

Antes de prender Auada, os po-
liciais fizeram busca e apreensão na 
casa dele. A PF afirmou que Auada 
estava agindo “no sentido de des-
truir grande quantidade de docu-
mentos, possivelmente relacionados 
à presente investigação”.

A prisão é temporária e termina 
em cinco dias prorrogáveis, caso a 
Justiça considere necessário. Na quar-
ta-feira (27), os policiais já haviam 
prendido temporariamente Ricardo 
Honório Neto, um dos sócios do es-
critório da Mossack Fonseca no Bra-
sil, Renata Pereira Brito, que traba-
lhava com Honório, e Nelci Warken, 
apontada como responsável por um 
tríplex no Condomínio Solaris.

Dois mandados de prisão da 22ª 
etapa da Lava Jato ainda não fo-
ram cumpridos e se referem a Maria 
Mercedes e Luis Hernandez Rivero, 
citados pelas investigações como ad-
ministradores de fato da Mossack no 
Brasil.

PF prende mais um acusado na
22ª fase da Operação Lava Jato

ESQUEMA DE CoRRUPÇÃo

A nova fase da 
operação apura crimes 
de corrupção, fraude, 
evasão de divisas e 
lavagem de dinheiro 
vinculados ao esquema 
que desviava recursos 
da Petrobras

O ministro da Fazenda, 
Nelson Barbosa, propôs on-
tem, durante participação no 
Conselho de Desenvolvimen-
to Econômico e Social, criar 
um limite legal para o cres-
cimento do gasto público e 
estabelecer margem fiscal 
legal para acomodar flutua-
ções de receita. A informação 
foi divulgada pela página do 
conselho na rede social Twit-
ter. A reunião do Conselhão 
ocorre ontem,  no Palácio do 
Planalto, em Brasília, e foi fe-
chada para a imprensa.

Segundo postagens so-
bre a reunião no Twitter, o 
presidente do Banco Cen-
tral, Alexandre Tombini, 
disse que o BC tem atuado 
para assegurar estabilidade 
e bom funcionamento dos 
mercados. O ministro do De-
senvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, Armando 
Monteiro, disse que o comér-
cio exterior é fator muito im-
portante para a recuperação 
da atividade econômica.

A presidenta da União 
Nacional dos Estudantes 
(UNE), Carina Vitral, disse, 

durante a reunião, que é de 
fundamental importância a 
continuidade das políticas 
que valorizam as conquis-
tas sociais. O presidente do 
Sistema OCB (cooperativas), 
Márcio Lopes de Freitas, des-
tacou a importância das polí-
ticas de financiamento e ren-
da, comercial e de tecnologia.

“Juntos com os demais 
setores empresariais temos 
debatido propostas para en-
frentar a crise”, disse Miguel 
Torres, presidente da Força 
Sindical. Alberto Broch, pre-
sidente da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores da 
Agricultura (Contag), defen-
deu o desenvolvimento com 
fortalecimento da agricultu-
ra familiar, políticas de edu-
cação e cooperativismo.

Esta é a primeira reu-
nião do Conselhão do ano, 
formado por ministros do 
governo e representantes da 
sociedade civil, empresaria-
do e de centrais sindicais. O 
grupo não se reunia há um 
ano e meio. A reunião de hoje 
conta com a presença da pre-
sidente Dilma Rousseff.

Limite de gasto público 
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A diretora-geral da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS), Margaret Chan, anun-
ciou ontem a criação de um 
comitê de emergência para 
tratar do vírus zika. O grupo 
deve se reunir na próxima 
segunda-feira (1º), em Gene-
bra, para tratar, entre outros 
assuntos, do aumento de ca-
sos de malformações em be-
bês e de doenças neurológi-
cas possivelmente associado 
à infecção.

De acordo com a OMS, 
o comitê também deve de-
finir se a epidemia do vírus 
zika constitui emergência 
em saúde pública de impor-
tância internacional, como 
aconteceu na recente epide-
mia de ebola detectada na 
África Ocidental.

Durante sessão reali-
zada em Genebra, Margaret 
Chan avaliou que a situação 
do vírus no mundo mudou 
drasticamente e que o Zika, 
após ser detectado nas Amé-
ricas em 2015, se espalha 
agora de forma explosiva. 
Até o momento, segundo a 
diretora-geral, 23 países já 
reportaram casos da doença.

“O nível de alarme é ex-
tremamente alto”, disse, em 
discurso. “A chegada do vírus 
a algumas localidades foi as-
sociada a um grande aumen-
to no nascimento de bebês 
com cabeças anormalmente 
pequenas e casos de Síndro-
me de Guillain-Barré [doen-
ça neurológica que provoca 
fraqueza muscular e parali-
sia em membros do corpo]”, 
completou.

Ainda de acordo com a 
diretora-geral da OMS, uma 
relação causal entre o vírus 
zika e casos de malformação 
congênita e síndromes neu-
rológicas ainda precisa ser 
estabelecida, mas há uma 
suspeita muito forte.

“As possíveis ligações, 
apenas recentemente le-
vantadas, rapidamente mu-
daram o perfil de risco do 

zika, de uma leve ameaça 
a algo de proporções alar-
mantes. A crescente inci-
dência de microcefalia é 
particularmente alarmante, 
já que coloca um fardo de 
partir o coração sobre famí-
lias e comunidades.”

A situação é preocupan-
te, segundo Margaret Chan, 
por conta de fatores como a 
ausência de imunidade en-
tre a população; a falta de 
vacinas, tratamentos especí-
ficos e testes de diagnóstico 
rápido; e a possibilidade de 
disseminação global da do-
ença, quando considerada a 
presença do mosquito Aedes 
aegypti em diversas partes 
do planeta. O mosquito é o 
transmissor do vírus.

“Além disso, condições 
associadas aos padrões de 
clima impostos pelo El Niño 
este ano devem aumentar a 
população de mosquito de 
forma significativa em diver-
sas áreas”, alertou. “O nível 
de preocupação é alto, como 
o nível de incerteza. Pergun-
tas não faltam. Precisamos 
obter algumas respostas ra-
pidamente.”

Microcefalia no Brasil
Boletim divulgado na 

quarta-feira (27) pelo Minis-
tério da Saúde confirma que 
270 crianças nasceram com 
microcefalia por infecção 
congênita, mas não necessa-
riamente pelo vírus zika. A 
pasta ainda investiga 3.448 
casos suspeitos. Os números 
são referentes a registros 
de outubro de 2015 a 20 de 
janeiro deste ano. A micro-
cefalia pode ter como causa 
diversos agentes infecciosos, 
além do zika, como sífilis, 
toxoplasmose, rubéola, cito-
megalovírus e herpes viral.

O Governo Federal 
anunciou ontem que 220 
mil miltares vão ajudar no 
combate ao mosquito Aedes 
aegypti, responsável pela 
transmissão da dengue, da 
febre chinkungunya e do ví-
rus zika. Em coletiva de im-
prensa, o ministro da Defesa, 
Aldo Rebelo, informou que 
os homens das três Forças 
Armadas vão atuar em 356 
municípios.

O grupo vai se reúnir em 
Genebra, na próxima 2a feira, 
para discutir o problema

OMS cria comitê de emergência
para tratar da epidemia de zica
Paula Laboissière
Da Agência Brasil

A Coreia do Norte está 
preparando novo ensaio com 
um míssil de longo alcan-
ce após o seu quarto teste 
nuclear, informaram ontem 
fontes do governo japonês à 
agência Kyodo.

Os serviços de inteli-
gência japoneses detectaram 
uma intensificação da ativi-
dade nos últimos dias nas 
instalações de lançamento 
de Dongchang-ri, a Nordes-
te da península coreana, a 
partir de imagens de satélite, 
explicaram as fontes citadas 
pela agência de notícias.

Com base nesses indí-
cios, os serviços de inteligên-
cia japoneses acreditam que 
o lançamento pode ocorrer 
no fim da próxima semana, 
quando os países do Conse-

lho de Segurança das Nações 
Unidas (ONU) pretendem im-
por sanções adicionais à Co-
reia do Norte devido ao teste 
nuclear feito no início do mês.

O último lançamento des-
se tipo ocorreu em 2012, quan-
do o regime norte-coreano 
conseguiu pôr em órbita um 
satélite com o seu míssil de 
longo alcance Unha-3, o que 
a comunidade internacional 
considerou parte do seu pro-
grama de desenvolvimento 
de mísseis balísticos inter-
continentais e que gerou no-
vas sanções da ONU.

Na quarta-feira (27), a 
China e os Estados Unidos 
concordaram sobre a neces-
sidade de uma nova resolu-
ção do Conselho de Seguran-
ça da ONU contra a Coreia do 
Norte devido ao teste nucle-
ar de 6 de janeiro.

Depois de valorizar a 
presença da música negra, 
em sua conta no aplicativo 
Spotfy, o presidente norte-
-americano, Barack Obama, 
defendeu a presença de ato-
res negros em filmes e nos 
festivais de cinema. “Acho 
que o cinema deve fazer o 
mesmo que qualquer outra 
indústria: olhar para o ta-
lento, proporcionar oportu-
nidade a todos”.

Ao falar sobre a neces-
sidade de garantir nos Es-
tados Unidos a diversidade 
cultural, Obama disse que a 
presença de negros no Os-
car é apenas a expressão de 
uma discussão mais ampla. 
“Estamos nos certificando 
de que todos estão rece-

bendo uma exposição jus-
ta?”, indagou.

A divulgação dos artis-
tas indicados para o Oscar 
deste ano, em cerimônia 
marcada para 28 de feverei-
ro, desencadeou grande po-
lêmica nos Estados Unidos. 
O diretor de cinema Spike 
Lee declarou que não irá 
participar da premiação em 
razão da falta de diversida-
de entre os indicados.

As observações de Oba-
ma foram feitas no progra-
ma Ao Vivo da Casa Branca, 
uma rodada de entrevis-
tas divulgadas na quarta-
-feira (27), com âncoras 
de televisão. Participaram 
apresentadores das cida-
des de Richmond, Filadél-
fia, Milwaukee, Salt Lake 
City, Denver, Los Angeles e 
Oakland. 

Tóquio (AE) - O minis-
tro da Economia do Japão, 
Akira Amari, um aliado 
próximo do primeiro-mi-
nistro Shinzo Abe, anun-
ciou nessa quinta-feira 
sua renúncia ao cargo. 
Amari disse que tomou 
a decisão para assumir a 
responsabilidade por um 
escândalo envolvendo 
fundos políticos.

A revista semanal 
Shukan Bunshun publicou 
na semana passada que 
fundos políticos teriam 
sido recebidos por Amari e 
assistentes dele. O dinhei-
ro veio de uma companhia 
envolvida em uma disputa 
por terras, de acordo com 
a publicação.

A principal negocia-
dor do Japão na Parceria 
Trans-Pacífico, Amari ad-

mitiu nessa quinta-feira 
que recebeu pessoalmen-
te um total de 1 milhão de 
ienes (US$ 8.400) em duas 
ocasiões de uma pessoa 
da companhia. Segundo o 
agora ex-ministro, porém, 
o dinheiro foi contabiliza-
do de maneira apropriada.

Desculpas
Amari disse que re-

nunciava para evitar pre-
judicar os planos de re-
vitalização econômica de 
Abe e a fim de garantir 
que o orçamento para o 
ano fiscal que começa em 
1º de abril seja aprovado 
sem demora no Parlamen-
to. Ele pediu desculpas 
pela supervisão inadequa-
da sobre seus assessores 
e disse que assumia a res-
ponsabilidade por gerar 
problemas para o premiê 
e seu governo.

Coreia do Norte testará
míssil de longo alcance

Obama entra na briga 
sobre negros no Oscar

Ministro envolvido em 
corrupção deixa cargo

AMEAÇA Ao Mundo PoLÊMICA SoBRE AuSÊnCIA

Foto: Osservatore Romano-Associated Press-Estadão Conteúdo

O papa Francisco cumprimenta o ator Leonardo DiCaprio, que é indicado ao Oscar, durante audiência privada no Vaticano

Cidade do Vaticano - O 
papa Francisco se reuniu 
ontem com outro ativista do 
meio ambiente: Leonardo 
DiCaprio. O ator indicado ao 
Oscar foi recebido pela ma-
nhã em uma audiência com 
o pontífice. “Sua santidade, 
obrigado por me receber 
nesta audiência privada com 
você”, disse DiCaprio em ita-
liano ao chegar, no Palácio 
Apostólico, quando beijou o 
anel papal.

 Posteriormente, falando 
em inglês, DiCaprio ofereceu 
ao papa um livro de trabalhos 
do pintor holandês Hierony-
mus Bosch, do século 15, e 
mostrou a ele a reprodução 
de “O Jardim das Delícias Ter-

renas”. O tríptico, ao qual o 
ator já se referiu no passado, 
mostra Adão e Eva no pri-
meiro painel, uma paisagem 
abundante no centro e, final-
mente, uma visão do inferno.

“Quando criança, eu 
não entendia muito bem o 
que tudo isso significava, 
mas através de meus olhos 
infantis isso representava 
um planeta, a utopia que re-
cebemos, a superpopulação, 
os excessos, e no terceiro 
painel eu via o céu escure-
cido, que representa tanto 
para mim o que está acon-
tecendo no meio ambiente”, 
afirmou DiCaprio ao papa. 
O artista disse acreditar 
que a pintura representa 
também as preocupações 
ambientais do religioso.

A encíclica sobre o meio 
ambiente de Francisco, Lau-
dato Si (Louvado Seja), rece-
beu o apoio de ecologistas 
por suas críticas à economia 
mundial baseada em com-
bustíveis fósseis e sua de-
manda para que sejam bus-
cadas fontes mais limpas de 
energia. O papa deu a DiCa-
prio uma cópia da encíclica 
Laudato Si e da exortação “A 
Alegria do Evangelho”.

Em 1998, DiCaprio lan-
çou uma fundação com seu 
nome para apoiar iniciativas 
dirigidas à sustentabilidade. 
Recentemente, ofereceu uma 
conferência no Fórum Eco-
nômico Mundial, em Davos, 
para anunciar que a funda-
ção dedicaria US$ 15 milhões 
a projetos de meio ambiente 

e a pedir que os governos 
trabalhem para combater 
as mudanças climáticas. No 
encontro desta quinta-feira, 
o ator entregou um cheque 
da Fundação Leonardo Di-
Caprio para o papa usar em 
ações de caridade.

Papa Francisco recebe ator DiCaprio
em audiência e discute meio ambiente

VAtICAno

Da Agência Lusa 

Da Agência Lusa 

Da Agência Estado 

José Romildo 
Da Agência Brasil 

Em 98, o ator 
lançou uma 
fundação com 
seu nome para 
apoiar iniciativas 
dirigidas à 
sustentabilidade
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BASQUETE DE CADEIRA DE RODAS

Asdef decide título hoje
Representante do 
Estado lidera a Copa 
Norte-Nordeste
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Campeonato Paraibano 
tem abertura confirmada 
para amanhã

No último dia de compe-
tição, a Associação dos Defi-
cientes e Familiares da Paraí-
ba (Asdef-PB) enfrenta hoje, 
às 10h, a Associação dos De-
ficientes Físicos e Mentais de 
Arapiraca (Adfima-AL), no 
Centro de Educação da Po-
lícia Militar da Paraíba, em 
Mangabeira, pela Copa Nor-
te/Nordeste de Basquete em 
Cadeira de Rodas. O repre-
sentante paraibano pode se 
sagrar campeão da competi-
ção, apesar de ontem ter per-
dido por 45 a 42 para a As-
sociação de Atletas Baianos 
de Necessidades Especiais 
(Aabane-BA).

“Apesar da derrota para 
os baianos, ainda estamos na 
liderança da Copa. Três equi-
pes se classificam para o Bra-
sileiro e temos quase certeza 
que estaremos entre as três 
melhores, porém, queremos 
coroar nossa participação 
em casa com o título da Copa 
Norte-Nordeste”, disse Júnior, 
auxiliar técnico da equipe.

Os representantes do Es-
tado ainda lideram o evento, 
já que venceram dois jogos: 
a Adefepe por 64 a 50 e a 
ADM-PE, por 52 a 26. A ceri-
mônia de premiação das três 
equipes classificadas para 
o Campeonato Brasileiro 
de Basquete em Cadeira de 
Rodas da 3ª Divisão/2016 
será às 11h. Além do time da 
terra estão competindo: As-

sociação de Atletas Baianos 
de Necessidades Especiais 
(Aabane-BA); Associação dos 
Deficientes Físicos do Ama-
zonas (Adefa-MA); Associa-
ção dos Deficientes Físicos de 
Pernambuco (Adefepe-PE); 
Associação dos Deficientes 
Físicos e Mentais de Arapi-
raca (Adfima-AL); Associa-
ção dos Deficientes Motores 
de Pernambuco (ADM-PE) e 
Sport Club Vida Ativa-RO.  

O evento é uma promo-
ção da Confederação Brasi-
leira de Basquetebol em Ca-
deira de Rodas (CBBC), com 
organização da Associação 
de Familiares e Deficientes 
(Asdef). Para o presidente 
da Asdef, Francisco Izidoro, 
o nível da competição vem 
melhorando a cada ano, com 
equipes mais fortalecidas e 
atletas qualificados. “Esta-
mos observando jogos acir-
rados e disputados, com os 
atletas superando os desa-
fios para conseguir as vitó-
rias. Vamos torcer que a Pa-
raíba consiga uma das vagas 
apara o Brasileiro da terceira 
divisão”, comentou.

Abertura
A presidente da Confe-

deração Brasileira de Bas-
quete em Cadeira de Ro-
das (CBBC), Naíse Pedrosa, 
comandou a cerimônia de 
abertura da Copa Norte/
Nordeste de Basquete em 
Cadeira de Rodas, na noite da 
última quarta-feira, no Cen-
tro de Educação da Polícia 
Militar da Paraíba. O evento 
contou com a presença do 
presidente da Asdef, Francis-
co Isidoro; do coordenador 
de Educação Física da PM, 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Juceilton Soares, além dos 
representantes da Secretaria 
de Juventude, Esporte e La-
zer da Paraíba, Jean Azevedo; 
da Secretaria de Juventude, 
Esporte e Recreação de João 
Pessoa, José Will, e da Funad, 
Verônica Cavalcanti.  

A presidente da CBBC 
abriu a cerimônia destacando 
o empenho dos atletas e dos 
parceiros que permitiram 
a realização do campeona-
to. Elogiou a Asdef-PB que, 
em 40 dias, organizou toda 
a competição, servindo de 
exemplo para outras unida-
des da federação que, no meio 
do caminho, desistiram de or-
ganizar o evento regional.

A cerimônia de abertura contou com a presença da presidente da confederação e das equipes participantes da Copa Norte-Nordeste

Os atletas da Asdef podem assegurar título regional e uma das três vagas para o Brasileirão

FOTOS: Divulgação

O esporte paralímpico brasileiro 
perdeu ontem um dos seus principais 
nomes e franco favorito à medalha de 
ouro nos Jogos Paralímpicos 2016. Jo-
seano dos Santos Felipe, paraibano de 
nascença, porém, radicado na cidade de 
Natal, no Rio Grande do Norte.

Campeão parapan-americano de 
halterofilismo em Toronto 2015, Joseano 
faleceu na madrugada de ontem vítima 
de uma parada cardíaca. Aos 42 anos, o 
paraibano disputava uma vaga nos Jogos 
Paraolímpicos Rio 2016 e tinha acabado de 
conquistar o título da Copa do Mundo da 

modalidade, no Rio de Janeiro. Na opor-
tunidade, ele também quebrou o recorde 
das Américas da categoria até 107kg. 

Nascido na cidade de Tacima-PB, 
Joseano dos Santos Felipe atuava como 
policial militar em Natal-RN. Era mem-
bro do Batalhão de Operações Especiais 
(Bope) quando uma operação mudou 
completamente sua vida

Em 2000, o policial trabalhava para 
tentar impedir a fuga de Valdetário Car-
neiro, criminoso famoso no Nordeste, 
do presídio de Alcaçuz, em Nísia Flo-
resta (RN). Durante a ação, Joseano foi 
alvejado em uma troca de tiros e ficou 
paraplégico, encerrando seus dias como 
membro do Bope.

Paraibano, campeão em Toronto, 
morre de infarto em Natal-RN

LUTO NA PARALIMPÍADA

Joseano dos Santos nasceu em Tacima-PB e era forte candidato ao pódio nos Jogos Paralimpicos

 Desde o início do ano 
que o Parque Aquático da 
Vila Olímpica Parahyba, no 
Bairro dos Estados, em João 
Pessoa, vem sendo palco de 
grandes estrelas internacio-
nais que buscam treinar e se  
aperfeiçoar para as Olimpía-
das do Rio de Janeiro/2016. 
Seleções de todas as partes 
do mundo chegam e se en-
cantam com a bela estrutura 
da reforma realizada pelo Go-
verno do Estado, que deixou 
o local pronto para sediar vá-
rias competições. 

O maior exemplo foi a 
escolha por parte do selecio-
nado de nado sincronizado 
da Rússia, que passou mais de 
15 dias usufruindo do local, 
nos preparativos para o de-
safio internacional, que acon-
tecerá no próximo semestre, 
em solo carioca.

As tetracampeãs olím-
picas encerraram com chave 
de ouro a estadia na capital 
paraibana, com uma apresen-
tação para os desportistas no 
último sábado, ao lado das 
garotas da seleção brasilei-
ra de nado. A delegação da 
Rússia deixa a Paraíba na ma-
drugada de amanhã, levando 
saudades dos paraibanos que 

fizeram uma bela recepção 
nos dias que passaram na ca-
pital. A treinadora russa ficou 
encantada com a estrutura da 
Vila, ressaltando que poucos 
países têm um local adequa-
do para sediar ou realizar 
treinamentos para qualquer 
selecionado do mundo.

“Vocês estão de para-
béns pelo Parque Aquático 
que o Governo do Estado 
colocou à disposição para 
os desportistas e atletas de 
todas as partes do mundo. 
Vamos embora, mas deixan-
do saudades e ao mesmo sa-
tisfeitas pela receptividade 
deste povo querido. Espero 
retornar outras vezes’, dis-
se. Com a saída das russas, 
a expectativa é a chegada da 
seleção dos Estados Unidos 
de saltos ornamentais, que 
ficará no período de 10 a 15 
de fevereiro para realizar 
treinamentos, visando as 
Olimpíadas/2016.

Quando terminar o pra-
zo do grupo americano, será 
a vez das brasileiras de nado 
sincronizado, voltarem da 
capital paraibana para usu-
fruírem novamente da Vila 
Olímpica, onde permanece-
rão de 15 a 25 de fevereiro.

Seleção russa deixa 
saudades a paraibanos

NADO SINCRONIZADO

CBF autoriza a 
Primeira Liga

Santos contrata 
atração da Copinha

Flamengo empresta 
o volante Jonas

A CBF autorizou ontem a 
realização da Primeira Liga em 2016. A 
nova resolução foi publicada no site da 
entidade. A entidade permite a realização 
de todos os jogos da Liga, em caráter 
amistoso. A Ferj confirmou a autorização 
para a participação dos seus filiados, 
Flamengo e Fluminense, na competição, 
em outra resolução em seu site.

O Santos acertou ontem a contratação 
do meia-atacante Ewerthon, 18, um dos 
destaques do Primavera na última edição da 
Copa São Paulo de Futebol júnior. Apesar de 
recusar, Ewerthon admite que se assustou 
com proposta chinesa. O jogador foi titular em 
quatro dos cinco jogos no torneio e no Santos 
será utilizado pela equipe sub-20. Ele assinou 
até 31 de dezembro de 2017.

Contratado em 2015 com status de 
revelação da Série B pelo Sampaio Corrêa, o 
volante jonas chegou ao Flamengo cercado 
de expectativa. As boas atuações não se 
repetiram na Gávea. Com o setor congestionado 
e a oportunidade de uma transferência, o 
Rubro-negro decidiu emprestá-lo para que 
tenha a oportunidade de atuar.

Curtas

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com



Paraíba marca presença em nova 
etapa do Circuito BB em Niterói
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Estado terá quatro 
atletas no masculino e  
três no feminino

A dupla Álvaro Filho e Vitor Felipe participa de hoje a 
domingo, da primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei 
de Praia, na Praia de Icaraí, em Niterói, no Rio de Janeiro. 
É o primeiro desafio dos paraibanos em solo carioca 
numa trajetória difícil nas competições que estão pro-
gramadas para a temporada. Além do Brasileiro, a dupla 
foca as atenções para a Super Praia e o Circuito Mun-
dial. “Infelizmente não colocamos o planejamento que foi 
elaborado em prática. Mas podem ter certeza que não 
faltará empenho e dedicação da dupla paraibana que vai 
em busca do primeiro pódio do ano”, disse Álvaro.

Vôlei de Praia

Ufa! Vai começar o 
Paraibano 2016

É mesmo motivo de comemoração. É motivo 
também de alegria para aquele que sente a saudade 
dos estádios de futebol. De ver os dez principais times 
da Paraíba em ação. Afinal, vai começar o Campeonato 
Paraibano da Primeira Divisão de 2016. Sob trancos 
e barrancos, indefinições, incertezas, laudos ainda a 
serem concluídos, rivalidade dentro e fora das quatro 
linhas, mas vai começar... e é amanhã, no entanto, hoje 
ainda é dia de acertos, de puxar o feito à ordem, de 
ajustes. Federação Paraibana de Futebol, Ministério 
Público, clubes participantes, órgãos fiscalizadores, 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e representantes 
de prefeituras municipais vão “fumar o cachimbo da 
paz” em reunião na Procuradoria Geral de Justiça.

E olhe que não vi motivos para tanto alarde, 
afinal, em 1º de dezembro do ano passado, depois de 
adiar mais de cinco vezes o prazo que tinha dado à 
imprensa, a FPF publicou a tabela da primeira fase do 
Campeonato Paraibano de 2016, que acontece ama-
nhã, com a competição prosseguindo até o próximo 
dia  8 de maio. Apesar dos adiamentos da FPF, a 
tabela foi apresentada dentro do prazo exigido pelo 
Estatuto do Torcedor, que fala em 60 dias antes do 
início da competição.

Já era do conhecimento de todos  e também do 
Ministério Público, mas, ainda faltavam os ajustes, 
ou seja, a entrega dos laudos, que, de tempo hábil, 
passou para a burocracia e, nesse empurra-empurra, 
o desfecho será dado de última hora. Mas, vamos co-
memorar, afinal, a competição terá mesmo seu início 
e, agora, é esperar que o torcedor se comporte em 
campo e vá para torcer, não para a prática de atos 
de vandalismo.

O presidente da entidade, ra-
dialista João Tomé Camurça, 
disse que as novas creden-
ciais já foram confecciona-
das e que somente a partir 
da próxima terça-feira é que 
serão entregues aos cronis-
tas esportivos paraibanos.

Cronistas II

Hoje, às 10h, no Ministério Público, as equipes que dispu-
tarão a Primeira Divisão do Campeonato Paraibano de Fu-
tebol Profissional estarão mais uma vez em reunião. Será 
o firmamento do Termo de Ajustamento de Conduta com 
o MP para as disputas do Estadual 2016. Será a oportuni-
dade também de se saber dados oficiais sobre os laudos 
técnicos dos estádios de futebol que sediarão os jogos da 
elite do nosso futebol. Uma reunião que promete muito.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A Associação dos Cronis-
tas Esportivos da Paraíba 
informou ontem que as 
credenciais de 2015 estarão 
valendo para dar acesso 
aos profissionais nos está-
dios de futebol na primeira 
rodada do Estadual.

Cronistas

Martelo a ser batido

O Circuito Brasilei-
ro Vôlei de Praia já passou 
da metade da temporada 
2015/2016 e a briga pelo tí-
tulo geral fica cada vez mais 
afunilada. A partir de hoje, 
em Niterói (RJ), começa a 
sexta etapa e será importan-
te para os planos de levantar 
o troféu. A Paraíba será re-
presentada pelas duplas Ál-
varo Filho/Vitor Felipe e Jô/
George no masculino, e no fe-
minino com Andressa - joga 
com Tainá/SE - , Thati - atua 
com Renata/RJ - e Bruna que 
joga com Semírames/SP

E a disputa mostra a 
renovação do esporte, com 
duas duplas experientes li-
derando os rankings mascu-
lino e feminino, mas outros 
dois times de jovens atletas 
na cola, tentando assumir a 
primeira posição.

No torneio masculino, os 
campeões mundiais e repre-
sentantes do Brasil nos Jogos 
Olímpicos de 2016, Alison e 
Bruno Schmidt (ES/DF), li-
deram com 1.560 pontos. Na 
segunda posição estão Guto e 
Saymon (RJ/MS), ambos de 
22 anos, com apenas 40 pon-
tos a menos. Além de bus-
carem a conquista, a dupla 
de jovens comandada pela 
técnica Letícia Pessoa admi-
te também aprender com os 
adversários e ídolos dentro 
de quadra.

"Não esperava brigar 
pelo título de maneira tão 
rápida, temos menos de um 
ano de parceria, somos dois 
jogadores jovens, mas os re-
sultados apareceram e ago-
ra vamos buscar com toda 
dedicação. Tivemos um bom 
começo com ouro na primei-
ra etapa, o que deu confiança. 
Quero aproveitar o fato de es-
tar jogando ao lado do Rio de 
Janeiro, vou convocar amigos, 
parentes, muita gente para 
torcer por nossa equipe. Es-
tamos tranquilos, sabemos 
que não temos a obrigação 
do título, mas vamos nos doar 
100%", disse Guto.

A disputa no torneio 
feminino também tem si-
tuação bastante semelhante. 
Larissa e Talita (PA/AL), que 
representarão o Brasil nos 
Jogos, estão na primeira po-
sição do ranking, tendo so-
mado até o momento 1.920 
pontos. Na segunda posição 
estão Duda e Elize Maia (SE/

ES), em uma mescla maior 
de experiência e juventude. 
Duda tem 17 anos e é bicam-
peã mundial Sub-19, enquan-
to Elize Maia tem 31 anos e 

O sérvio Novak Djo-
kovic, primeiro finalista 
do torneio de simples do 
Aberto da Austrália, exal-
tou a grande atuação na 
vitória sobre o suíço Roger 
Federer nessa quinta-feira 
por 3 sets a 1, com parciais 
de 6-1, 6-2, 3-6 e 6-3.

“Tudo aconteceu de 
maneira perfeita para 
mim. Eu estava muito 
concentrado”, garantiu o 
sérvio. “Os dois primeiros 
sets foram o melhor que 
já joguei na minha vida 
contra Federer, acho que 

estava num nível acima de 
antes”, completou. “Eu 
fiquei feliz com a forma 
como joguei nesta parti-
da”, analisou Djokovic.

Com a vitória de 
hoje, o número 1 do 
mundo também desem-
patou o duelo pessoal 
com Federer, alcançando 
a 23a vitória em 45 par-
tidas disputadas. Agora 
em vantagem, Djokovic 
aproveitou para elogiar 
o rival, afirmando que 
o suíço “jogou em nível 
muito alto durante o 

Djokovic vence Federer e se garante na final
ABERTO DA AUSTRÁLIA

torneio”. Para o sérvio, 
os dois primeiros sets, 
em que só cedeu três 

games, acabaram sen-
do determinantes para 
o resultado.

Tenistas se cumprimentam ao final do jogo vencido pelo sérvio

vive melhor fase da carreira.
"Larissa e Talita são 

duas referências, representa-
rão o Brasil nos Jogos Olím-
picos e tentamos sempre 
observar, aprender. Estamos 
com 1.560 pontos, é uma 
diferença considerável, mas 
vamos tentar sempre fazer 
nosso melhor, nos preocu-
parmos com nossa parte. Es-
tamos felizes pelo fato de os 
resultados terem aparecido 
rápido. O importante é que 
mantenhamos o crescimen-
to", destacou Duda, que é a 
brasileira mais jovem a ven-
cer uma etapa nacional.

A liderança do torneio 
masculino após as cinco eta-
pas disputadas é de Alison/
Bruno Schmidt (ES/DF), que 
soma 1.560 pontos. Na se-
quência estão Guto/Saymon 
(RJ/MS), com 1.520 pontos. 
No feminino, Larissa/Talita 
(PA/MS) lidera com 1.920, 

com Duda e Elize Maia na se-
gunda posição, tendo obtido 
1.560 pontos até agora.

Sistema de disputa
O Circuito Brasileiro 

Open será realizado em três 
dias, sempre com jogos tan-
to do masculino e feminino. 
Hoje ocorrem jogos da pri-
meira fase. Amanhã serão 
disputadas a repescagem 
(Round 1), quartas de final e 
semifinais. O domingo  sedia 
a disputa de bronze e a final 
masculina e feminina. As de-
cisões terão transmissão ao 
vivo do SporTV.

Os primeiros coloca-
dos de cada grupo - nos dois 
naipes - avançam direto às 
quartas de final, enquanto 
segundos e terceiros de cada 
chave disputam o Round 1 
(repescagem). Os vencedo-
res das quartas avançam às 
semifinais.

Feminino
 Larissa/Talita (PA/AL), Duda/Elize 

Maia (SE/ES), Juliana/Taiana (CE), 

Lili/Maria Elisa (ES/PE), Val/Josi 

(RJ/SC), Rachel/Ângela (RJ/DF), 

Izabel/Camila (PA/RJ), Thati/Rena-

ta (PB/RJ), Neide/Rebecca (AL/CE), 

Ana Patrícia/Carol Horta (MG/CE), 

Andrezza/Naiana (AM/CE), Tainá/

Andressa (SE/PB), Danielle/Érica 

Freitas (MS/MG), Flávia/Amanda 

(RJ), Pauline/Fernanda Nunes (RJ), 

Bruna/Semírames (PB/SP).

Masculino
Alison/Bruno Schmidt (ES/DF), 

Guto/Saymon (RJ/MS), Thiago/

Pedro Cunha (SC/RJ), Hevaldo/Bru-

no (CE/AM), Luciano/Márcio Araújo 

(ES/CE), Ricardo/Emanuel (BA/

PR), Álvaro Filho/Vitor Felipe (PB), 

Allison Francioni/Vinícius (SC/

ES), Jô/George (PB), Oscar/André 

Stein (RJ/ES), Eduardo Davi/Arthur 

Lanci (PR), Léo Gomes/Bernat 

(RJ), Marcus/Léo Vieira (RJ/DF), 

Bernardo Lima/Rodrigo Saunders 

(CE), Benjamin/Daniel Souza (MS/

RJ), Anderson Melo/Nilton (RJ/RO).

Duplas

A dupla Álvaro/Vítor tem conquistado resultados expressivos

FOTOS: Reprodução



Apenas 13 têm avaliação máxima
classificação dos estádios
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Almeidão recebe duas 
bolas e o Amigão só uma 
bola pelo Sisbrace

O Ministério do Esporte 
lançou ontem, em São Paulo, 
o Sistema Brasileiro de Classi-
ficação de Estádios (Sisbrace), 
que propõe a melhoria em 
conforto, segurança, acessibi-
lidade e condições sanitárias 
e de higiene dos estádios do 
País. Numa primeira etapa, 
155 estádios foram vistoriados 
e ganharam classificações com 
“bolas”, uma espécie de “estre-
la” como acontece com hotéis. 
Os estádios podem receber de 
“uma a cinco bolas”.

Todos os estádios que 
participaram da Copa do Mun-
do de 2014 - à exceção da Are-
na Pantanal, com quatro bolas 
– receberam cinco bolas: Ma-
racanã, Arena Corinthians, Mi-
neirão, Mané Garrincha, Fonte 
Nova, Castelão, Beira-Rio, Are-
na Pernambuco, Arena da Bai-
xada, Arena das Dunas e Arena 
da Amazônia. Dos 155 locais 
avaliados, 13 deles ganharam 
cinco bolas, três com quatro 
bolas, outros 51 com três bolas, 
59 com apenas duas bolas e 29 
com uma bola. Na Paraíba, o 
Estádio Almeidão ganhou duas 
bolas e o Amigão e José Caval-
canti apenas uma bola.

O ministro do esporte 
George Hilton, em participação 
no Redação SporTV, ressaltou 
a importância da medida para 
atender ao torcedor.

“Isso inaugura um novo 
momento no futebol brasileiro, 
que iniciamos com o refinan-
ciamento da dívida dos clubes. 
Agora estamos num segundo 
momento. A gente quer que os 
clubes tenham a responsabi-
lidade de fazer com que essas 
arenas, esses campos, estejam 
em condições para o torcedor”.

Outros dois estádios que 
receberam cinco bolas foram a 
Arena do Grêmio, inaugurada 
em 2012, e a Arena do Palmei-
ras, inaugurada no ano passa-
do. O Morumbi foi classificado 
com quatro bolas, assim como 
o estádio de Pituaçu, em Salva-
dor. Pacaembu e Vila Belmiro 
foram classificados com três 
bolas. A cada três anos os es-
tádios passarão por uma nova 
avaliação. A nova etapa do Sis-
brace, que deve ter início ainda 
neste ano, irá classificar outros 
140 locais.

Itens avaliados 
Segurança: inclui os as-

pectos de engenharia relativos 
ao sistema estrutural, de co-
berturas, de instalações sanitá-
rias e elétricas, equipamentos 
e máquinas em geral, além de 
segurança pública e prevenção 
de incêndio e pânico.

Conforto e acessibilidade: 
trata aspectos como conforto 
térmico, acústico, de ilumina-
ção e serviços, infraestrutura 
e visual, além de itens como 
orientação espacial, comuni-
cação, deslocamento e utili-
zação do espaço e dos seus 
acessos no que diz respeito 
às pessoas com deficiência 
(PCD), pessoas com mobilida-
de reduzida (PMR), obesos e 
idosos. São todos os itens que 
envolvem a circulação externa 
e interna do público, acesso ao 
estacionamento, rotas aces-
síveis, áreas de permanência, 
instalações sanitárias e con-
dições de acessibilidade ao 
campo.

Vigilância Sanitária: ava-
lia os serviços de alimentação, 
infraestrutura das instalações 
sanitárias e de saúde, de acor-
do com as normas vigentes.

O Maracanã recebeu a nota máxima ou cinco bolas. Todos os estádios da Copa de 2014 aparecem como destaques, a exceção do Pantanal que recebeu quatro bolas

Os 157 dias sem balançar as redes 
foram um tormento para Paolo Guer-
rero. Só se esperava nos bastidores 
da Gávea que o principal jogador do 
time voltasse a marcar. Os treinos da 
pré-temporada mostraram um cami-
sa 9 com ânimo renovado, bem dife-
rente daquele que terminou 2015. A 
mudança foi premiada. Os dois gols na 
vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG 
chutaram a má fase para longe. O pe-
ríodo delicado expôs um peruano com 
dúvidas sobre o clube e que adotou o 
silêncio como tática de defesa.

O último tento havia sido marca-
do em 23 de agosto do ano passado - 
vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo. De 
lá para cá, Guerrero entrou em campo 
12 vezes até fazer o esperado gol. E 
o atacante não jogou mais por conta 
da grave lesão sofrida no tornozelo 
direito.

O problema o abalou. Paolo não 
voltou a atuar bem até o final da últi-
ma temporada. O camisa 9 foi questio-
nado e não escondeu a insatisfação. 
Por diversas vezes, reclamou de dores 
no local após treinamentos e jogos.

O atacante compartilhou com 
pessoas próximas a falta de confiança 
para entrar em campo. Conviver com 
a dor se tornou comum e foi necessá-

rio realizar infiltração para atuar. Ele 
jamais esteve 100% depois do proble-
ma e recuperá-lo era a principal meta 
da comissão técnica.

Foi neste período que Guerrero 
esteve em dúvida sobre a sequência 
no Flamengo. Pressionado pela torci-
da e tendo de lidar com as críticas, o 
peruano ficou nas cordas. Acreditava-
se nos bastidores que deixaria o clube 
em caso de uma proposta consistente. 
Não aconteceu. O atacante optou por 
recomeçar.

A recuperação da carreira no Ru-
bro-negro foi feita em silêncio. Guer-
rero evitou entrevistas. Não falou nas 
férias e tampouco na pré-temporada. 
O ritual se repetiu após a vitória so-
bre o Atlético-MG. Os pedidos foram 
inúmeros, mas o atacante se mante-
ve irredutível. Boca fechada e poucos 
sorrisos. Coube ao técnico Muricy Ra-
malho elogiá-lo e torcer por uma boa 
sequência em 2016.

"Ficamos contentes. Ele não de-
sistiu e brigou o tempo inteiro. Uma 
hora o gol aparece. É um artilheiro. O 
centroavante vive de gols, pode até 
jogar bem, mas a gasolina dele é o 
gol. Tomara que com essa confiança 
possa marcar ainda mais", encerrou o 
comandante.

apesar do fim do jejum, Guerrero não dá entrevista
APÓS 157 DIAS

Jogador se emocionou bastante após o primeiro gol contra o Galo

Curtas
carioca permite
cinco estrangeiros

calor do sertão 
preocupa sport

A Ferj publicou na última terça-
feira resolução que atende a um pedido 
recente do Botafogo, com permissão para 
aumento de quatro para cinco estrangeiros 
por time em cada partida. A mudança se 
adequa ao estabelecido em competições 
organizadas pela CBF e favorece ainda mais 
a busca dos clubes do Rio por estrangeiros. 
Até o ano passado, havia limite de quatro 
estrangeiros em cada partida disputada 
pelo estadual. Agora, podem entrar em 
campo e ficar no banco de reservas até cinco 
jogadores de outra nacionalidade.

Curiosamente, o time do Rio 
que mais tem jogadores estrangeiros é 
justamente aquele que está em litígio com 
a Ferj. O Flamengo conta com os argentinos 
Canteros e Mancuello, o colombiano 
Cuéllar e o peruano Guerrero no seu 
elenco. A diretoria da Gávea ainda busca 
um zagueiro, que deve vir do futebol sul-
americano. 

Não é só o calor do Sertão que 
preocupa o técnico Paulo Roberto 
Falcão para o duelo do Sport contra o 
Salgueiro, neste domingo, às 16h, no 
Cornélio de Barros. A própria equipe 
do Carcará é uma preocupação do 
treinador, que aponta a partida de 
estreia no Campeonato Pernambucano 
como a mais difícil que o Leão tem neste 
momento da temporada. Segundo ele, 
pesa o fato de ser estreia e da mudança 
do calendário feita pela Federação 
Pernambucana de Futebol. O jogo contra 
o Salgueiro seria na segunda rodada e 
não na primeira.

“Para nós o adversário mais difícil 
do momento é o Salgueiro. É o nosso 
primeiro compromisso, é um jogo fora. Além 
disso, tem a viagem que vai nos deixar um 
tempo longe”, disse o comandante rubro-
negro após o treinamento desta quinta-
feira, no CT.

PsG bate recorde
na liga francesa

fla-flu cogita ação
contra a federação

corinthians não
paga a premiação

Após a vitória por 2 a 0 em cima 
do Tolouse, na semifinal da Copa da 
Liga Francesa, o PSG bateu um recorde 
histórico na última quarta-feira (27): 
o de vitórias consecutivas. Agora, a 
equipe de David Luiz, Thiago Silva e Lucas 
está com 100% de aproveitamento 
há 12 jogos, ultrapassando o recorde 
anterior, que era de 11, na temporada de 
2013/2014.

Com impressionantes 60 pontos 
em 66 possíveis no Campeonato Francês, 
o tetracampeonato nacional também está 
bem encaminhado, com 21 pontos de 
vantagem para o Mônaco, equipe de Vagner 
Love. “É muito bom fazer parte desses 
recordes, isso comprova que estamos 
fazendo um ótimo trabalho. É claro que 
ficamos marcados pelos títulos, mas essas 
sequências de invencibilidade e vitórias 
consecutivas nos colocam ainda mais na 
história do clube”, disse David Luiz.

Flamengo e Fluminense 
consultaram a Rede Globo para definir 
a postura a ser adotada em relação à 
decisão da Ferj (Federação de Futebol do 
Estado do Rio de Janeiro) de distribuir 
as cotas de TV da dupla entre seus 
demais filiados. Se a ameaça vier a 
se concretizar, não está descartada 
a possibilidade de processo contra 
a entidade comandada por Rubens 
Lopes por apropriação indébita do 
dinheiro.

Os direitos de transmissão do 
Campeonato Carioca são pagos hoje 
através da federação antes de chegar 
aos clubes. O atual contrato com a Globo 
se encerra nesta temporada. Em uma 
eventual renovação, rubro-negros e 
tricolores também cogitam mudar isso. 
Esse seria mais um contra-ataque dos 
integrantes da Primeira Liga, que teve o 
seu início na última quarta-feira.

O Corinthians completou ontem 
70 dias da conquista do Campeonato 
Brasileiro da última temporada, o sexto 
da história do clube, mas a premiação 
pela conquista ainda não foi paga aos 
jogadores campeões, conforme apurou 
o ESPN.com.br. A CBF deu ao campeão 
nacional R$ 10 milhões em premiação, 
verba que seria repassada pela TV Globo 
ao clube vencedor. O Corinthians decidiu 
que uma parte desse valor seria repartida 
entre os 25 jogadores e membros da 
comissão técnica.

O título nacional foi conquistado 
pelo Corinthians no empate por 1 a 1 com 
o Vasco da Gama, em São Januário, no Rio, 
em 19 de novembro, faltando três rodadas 
para o final do Brasileiro. Procurado 
pela reportagem, o diretor financeiro do 
Corinthians, Emerson Piovesan, afirmou 
que preferia não comentar a informação 
da reportagem.

fotos: Reprodução
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TAC garante o início da competição 
e será assinada hoje no Ministério 
Público e protege três rodadas

Bola começa a rolar amanhã
CAMPEONATO PARAIBANO DE 2016

O Campeonato Paraibano de 2016 começa 
como nos anos anteriores, resguardado 
por um Termo de Ajustamento de Con-
duta - TAC - que será assinado hoje às 
10 horas na sede do Ministério Público e 

terá validade para as rodadas do dia 30 de janeiro, 2 
e 6 de fevereiro.  Todos os estádios terá a sua capaci-
dade reduzida de público nestas três rodadas.

A decisão saiu após uma vistoria realizada on-
tem pela manhã no Estádio Almeidão com a presença 
dos membros da Comissão de Prevenção e Combate 
à Violência nos Estádios  formada pelo Ministério 
Público, CREA, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

A inspeção também foi acompanhada pelo pre-
sidente da Federação Paraibana de Futebol, Amadeu 
Rodrigues, e o secretário executivo da Sejel, José 
Marco. O Dr. Valberto Lira, presidente da Comissão, 
disse que a liberação para as três rodadas iniciais 
está sendo feita de comum acordo com os demais 
membros para que os clubes e nem torcedores sejam 
prejudicados, lembrando que já recebeu laudos de 
engenharia dos Estádios Almeidão, Amigão, Perpetão 
e José Cavalcante.

“Vamos liberar sim, mas com capacidade redu-
zida de público já que os demais laudos serão feitos 
nos próximos dias pelos órgãos competentes”, disse.

Em relação ao Almeidão já existe uma determi-
nação prévia de liberação para apenas 9 mil pagan-
tes e a grande preocupação dos órgãos de segurança 
está relacionada com as obras do viaduto do Geisel, 
mas Valberto Lira disse que medidas serão tomadas 
para  garantir a segurança do torcedor.

“É realmente um problema e tenho certeza que 
os órgãos de segurança irão tomar medidas preven-
tivas. Existe realmente obras sendo realizadas de 
mobilidade na área e todos nós estamos  cientes. O 
importante é que o Campeonato vai começar”, con-
cluiu Valberto Lira.

Além do Estádio Almeidão, a comissão esteve 
no Amigão, em Campina Grande, fazendo o mesmo 
procedimento. Os Estádios José Cavalcanti, em Patos, 
e Perpetão, em Cajazeiras, também serão inspeciona-
dos, porém a partir da próxima terça-feira.

Antes do dia 10 de fevereiro, quando começa a 
quarta rodada do Campeonato paraibano, os órgãos 
de segurança garantem a entrega dos laudos, quando 
serão definidas novas estratégias para aqueles que 
necessitarem de ajustes

O Estádio Teixeirão, em Santa Rita, está descar-
tado para as rodadas iniciais, como também o Leo-
nardo da Silveira e o CT Ivan Thomas, ambos em João 
Pessoa nos bairros de Cruz das Armas e Valentina de 
Figueiredo, respectivamente.

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Fotos: FPF/Divulgação

O presidente da Federação Paraibana 
de Futebol, Amadeu Rodrigues, comemo-
rou bastante a decisão da Comissão de Vis-
toria de liberar os estádios para as três pri-
meiras rodadas do Campeonato Paraibano 
de 2016, resguardando assim o direito dos 
torcedores e dos clubes. “ A semana come-
çou muita tensa com aquela possibilidade 
de não termos o início da competição ou 
termos com jogos de portões fechados, 
mas o Dr. Valberto com os demais membros 
da comissão usaram do bom senso, ficaram 
do lado do torcedor e dos clubes, reconhe-
cendo as dificuldades de todos”, disse.

Amadeu, ao ser perguntado se houve 
recuo do Ministério Público que insistia em 
não liberar os estádios sem laudos, expli-
cou que  não vê a questão por esse ângulo. 
“Existem laudos de engenharia que foram 
entregues e os estádios estão melhores que 
no ano passado já que houveram reformas 
na maioria deles, daí não existir problemas 
pontuais. Os novos laudos serão feitos até 
a terceira rodada e nós temos é que aplau-
dir essa decisão, afinal todos estavam an-

siosos por essa decisão”, pontuou.
Em relaçao a realização de rodada du-

pla no Almeidão neste sábado, o presiden-
te deixou claro essa possibilidade, porém 
condicionada a regularização do Santa 
Cruz que enfrenta problemas em relação 
as certidões negativas de débito. Os prazos 
foram até dilatados para entrega de docu-
mentação, mas infelizmente não obedeci-
dos pelo time de Santa Rita”, concluiu.

Primeira rodada
De acordo com a tabela do Campeo-

nato Paraibano, a primeira rodada prevê 
jogos em João Pessoa, Campina Grande, 
Patos e Cajazeiras, uma vez que Santa 
Rita está vetado. Assim os jogos serão os 
seguintes: No Almeidão - Auto Esporte x 
Atlético e Santa Cruz x Treze - este último 
dependendo de confirmação -, Campinen-
se x CSP, no Amigão, Esporte x Sousa, no 
José Cavalcante e Paraíba x Botafogo, no 
Perpetão. O Departamento de Árbitros já 
fez o sorteio dos árbitros da rodada na úl-
tima quarta-feira.

FPF comemora a liberação dos estádios
O secretário executivo da Sejel José Marco, Amadeu Rodrigues, da FPF, e  Valberto Lira, do MP
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Pesquisa do Insa desenvolve método para controlar praga

Palma forrageira
Ascom do MCTI

Foto: Reprodução/Internet

A palma forrageira é 
uma cactácea de origem me-
xicana, mas muito bem adap-
tada às condições do Semiá-
rido brasileiro. É esta planta 
a principal fonte de alimento 
para os rebanhos da região, 
além de servir como refrigé-
rio deles, por ser composta 
por 90% de água e rica em 
vitaminas A, B e C, além de 
minerais como cálcio, mag-
nésio, sódio e potássio. Po-
rém, esta cultura vem sendo 
ameaçada por diferentes 
pragas nos últimos anos.

Diante disso, o Instituto 
Nacional do Semiárido (Insa) 
busca contribuir no combate 
aos insetos causadores das 
pragas e fortalecer o cultivo 
da cactácea na região. Pes-
quisa recente da entidade 
vinculada ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção (MCTI) demonstra que 
óleos vegetais são alternati-
vas eficientes no combate ao 
Diaspis echinocacti, um inse-
to conhecido como cochoni-
lha de escamas. Ele se aloja 
nos cladóides (raquetes) das 
plantas com suas colônias e 
suga a seiva dos vegetais. Os 
danos são causados, inicial-
mente, quando os insetos su-

gam os nutrientes da planta, 
levando as raquetes a perde-
rem a coloração natural. Pos-
teriormente, o orifício aberto 
serve de entrada para que 
micro-organismos causem o 
apodrecimento e a queda das 
raquetes da palma.

A pesquisa conduzida 
no Laboratório Miguel Arra-
es, do Insa, avaliou raquetes 
infestadas pelo cochonilha 
de escamas, dentre elas, uma 
testemunha sem aplicação 
de produto algum e sete com 
tratamentos de óleos vege-
tais (de girassol, de gergelim, 
de eucalipto, de semente de 
uva, de hortelã e de algodão). 
Eles foram aplicados em ra-
quetes da variedade baiana 
(Nopalea sp) escolhidas de 
forma aleatória.

Os resultados aponta-
ram que uma única aplicação 
do óleo de algodão é capaz 
de controlar o inseto com 
eficácia. Já o óleo de giras-
sol e o óleo de gergelim se 
apresentaram eficazes após 
a segunda aplicação, feita no 
intervalo de uma semana.

“Os óleos vegetais não 
deixam resíduos, não pro-
vocam intoxicação aos seres 
humanos nem aos animais 
e não causam mal ao meio 
ambiente, por isso são viá-

veis para o controle”, afir-
mou um dos pesquisadores 
responsáveis pelo estudo, 
Wallace Jordane.

Ainda são necessárias 
outras etapas para testar 
parâmetros, concentração 
mínima de controle, viabi-

lidade econômica e meto-
dologias de aplicação. Após 
a análise no laboratório, os 
pesquisadores vão implan-

tar o experimento no campo 
de palma para comprovar 
o resultado no próprio am-
biente de produção.

Pesquisadores utilizam óleos vegetais em raquetes de palmas contaminadas com cochonilha na região do Semiárido nordestino

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) convoca-
rá seu comitê de cientistas 
para declarar o zika vírus 
como uma “ameaça interna-
cional para saúde pública”. O 
anúncio da convocação dos 
especialistas será feito nessa 
quinta-feira, pela diretora da 
OMS, Margaret Chan, critica-
da por organizações não go-
vernamentais (ONGs) e cien-
tistas por não ter agido até 
agora para frear a doença. O 
encontro deve ocorrer na se-
mana que vem e contará com 
cientistas brasileiros. 

O grupo de especialis-
tas vai se reunir nos próxi-
mos dias e, se considerar 
que a ameaça é global, o 
alerta será lançado. Isso exi-
girá que governos de todo o 
mundo coloquem medidas 
para identificar o vírus e re-
comendações sobre viagens 
poderão ser realizadas. O 
Brasil, porém, já trabalha nos 
bastidores para evitar que a 
OMS declare algum tipo de 
restrição, principalmente no 
ano de Jogos Olímpicos. 

Antes de convocar a reu-
nião, a OMS estava sendo du-
ramente criticada por repe-
tir os mesmo erros do Ebola. 
Segundo cientistas, o zika 
vírus tem um potencial de 
se tornar uma pandemia “ex-
plosiva”. O alerta está sendo 
feito por cientistas america-
nos que, nesta quinta-feira, 
publicam um apelo à agência 

da Organização das Nações 
Unidas (ONU) para que não 
repita com o zika os mesmos 
erros do combate ao Ebola, 
doença que foi negligenciada 
por meses pela OMS antes de 
sair de controle.

“A doença hoje tem um 
potencial pandêmico explo-
sivo”, indicaram os cientistas, 
acusando a OMS de não agir. 

Segundo a reportagem 
apurou com exclusividade, 
a primeira notificação à en-
tidade ocorreu em outubro. 
Mas nada foi feito e toda a 
gestão da doença foi deixa-
da para a Organização Pan-
-Americana de Saúde (Opas). 

Em um documento pu-
blicado nesta quinta-feira 
no Journal of the Ameri-
can Medical Association, os 
cientistas pedem que a OMS 
aprendam as lições do Ebola. 
O temor dos cientistas é de 
que, mesmo que uma vacina 
esteja pronta em dois anos, 
sua chegada ao mercado 
pode levar uma década. 

O artigo é assinado por 
Daniel Lucey e Lawrence 
Gostin e considera que o fra-
casso da OMS em agir levou 
a milhares de mortes na Áfri-
ca. O mesmo cenário poderia 
ocorrer se uma ação imedia-
ta não for tomada.

“Um Comitê de Emer-
gência deveria ser convoca-
do de forma urgente para 
aconselhar a diretora-geral 
(da OMS) sobre as condições 
necessárias para se declarar 
uma emergência de saúde 
pública “, escreveram os cien-

tistas. Para eles, ao convocar 
o encontro, a OMS poderia 
estar ajudando também a 
mobilizar recursos. 

A diretora da OMS, Mar-
garet Chan, declarou à repor-
tagem nesta quarta-feira, 27, 
que “o mundo inteiro está 
preocupado” com a prolife-
ração de casos. Mas não deu 
indicações do que pretende 
fazer. Duramente critica-
da por sua gestão do Ebola, 
Chan fará um discurso sobre 
o zika. Mas não responderá 
perguntas dos jornalistas.

O vírus foi descober-
to em Uganda em 1947 e os 
primeiros casos humanos 
registrados na Nigéria em 
1954. Em 1977, ele foi regis-
trado no Paquistão e, 20 anos 
mais tarde, na Micronésia. A 
Polinésia Francesa foi alvo 
de um surto em 2011 e, ago-
ra, a OMS estima que todo o 
continente americano será 
afetado.

“Apesar da ameaça glo-
bal, a diretora da OMS não 
convocou um comitê de 
emergência para aconselhar 
países sobre assuntos críti-
cos como controle do vetor, 
preparação dos sistemas de 
saúde, recomendações de 
viagem e evitar medidas pu-
nitivas”, indicaram os cientis-
tas. “Ainda que o Brasil, Opas 
e o CDC (Centro de Controle 
de Doenças dos Estados Uni-
dos) agiram rapidamente, a 
sede da OMS até agora não 
tem sido pró-ativa, dando es-
paço para potencial ramifica-
ções”, concluíram.

OMS pode declarar zika vírus 
como ‘ameaça internacional’

Universal condena ação de 
vandalismo em Igreja Católica

SAÚDE PÚBLICA

A Igreja Universal do Rei-
no de Deus (Iurd) enviou nota 
ao jornal O Estado de S. Paulo, 
nessa quinta-feira, 28, infor-
mando que “condena a vio-
lência praticada sob qualquer 
pretexto ou motivação”. A nota 
refere-se ao episódio ocorrido 
em Duque de Caxias, na Bai-
xada Fluminense, quando na 
quarta-feira, 27, um estudante 
de 13 anos, fiel da igreja, inva-
diu a Catedral de Santo Antô-
nio e quebrou duas imagens de 
santos e avariou um crucifixo.

 Segundo parentes, o ado-
lescente costuma ler a Bíblia e 
assistir novelas e filmes reli-
giosos o dia inteiro. “Não se en-
contrará, jamais, na palavra de 
um membro da Igreja, seja em 

Duque de Caxias, em qualquer 
outra cidade do mundo ou em 
nossos programas de rádio ou 
televisão, o incentivo a ações 
como esta. Orientamos nos-
sos adeptos a respeitarem as 
convicções das outras pesso-
as. Além disso, nem a Univer-
sal, nem qualquer instituição 
pode ser responsabilizada por 
ato condenável cometido por 
indivíduo, em nome próprio”, 
declarou, em nota, o Departa-
mento de Comunicação Social 
e de Relações Institucionais 
da Universal.

O menino, que estava 
acompanhado da mãe, der-
rubou propositalmente as 
imagens de Nossa Senhora 
Imaculada Conceição e do 
Sagrado Coração de Jesus no 
chão, depois interpelar fiéis 
dizendo que a Bíblia repudia-

va a adoração a imagens. De 
acordo com o padre Renato 
Gentile, vigário geral da igre-
ja, profissionais em recupe-
ração de estátuas disseram 
que os danos são irreparáveis. 
As imagens tinham cerca de 60 
anos, mediam 1,5 m de altura e 
eram feitas de gesso e madeira. 

O caso foi registrado na 62ª 
Delegacia de Polícia, em Duque 
de Caxias. No depoimento, feito 
na companhia da mãe, o jovem 
voltou a falar que a Bíblia proíbe 
a adoração de imagens de san-
tos, mas demonstrou estar arre-
pendido e disse que nunca mais 
fará algo similar. Ele responde-
rá por crime análogo a dano 
ao patrimônio - Artigo 163 do 
Código Penal, que, no caso dos 
infratores maiores dos 18 anos, 
prevê pena de um a seis meses 
de detenção ou multa.

Constança Rezende
Da Agência Estado

Jamil Chade
Da Agência Estado

Uma explosão na fábrica de cerveja 
da Heineken deixou duas pessoas mortas 
e três feridas, na manhã desta quinta-fei-
ra, 28, em Jacareí, no interior de São Pau-
lo. O acidente teria acontecido em uma 
caldeira usada no processo de produção. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as 
vítimas são de empresa terceirizada e tra-
balhavam próximo do local da explosão. 

Todas sofreram queimaduras.  Um dos 
feridos, em estado grave, foi socorrido 
por um helicóptero da Polícia Militar e 
levado para um hospital de São José dos 
Campos. A área foi isolada e pelo menos 
cinco viaturas e 15 homens trabalham 
na contenção do risco. Após o acidente, 
a empresa dispensou os 400 funcioná-
rios. Sindicalistas do setor acompanham 
as medidas. A assessoria de imprensa da 
Heineken informou que a empresa deve 
emitir nota sobre o acidente.

Explosão em fábrica da 
Heineken deixa 2 mortos

iNtERIoR DE SÃo PAULo

José Maria Tomazela
Da Agência Estado



Protocolo: 2016 - 004567
Responsavel.: ITALO RAFAEL SOARES DA FONSECA
CPF/CNPJ: 054864014-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$508,20
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004784
Responsavel.: IRONILDA GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020042390/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.104,40
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004693
Responsavel.: JOSE ROBERTO RAMOS DIAS - ME
CPF/CNPJ: 003362802/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$282,17
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004082
Responsavel.: JOAO BATISTA DA SILVA
CPF/CNPJ: 603458964-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$210,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004221
Responsavel.: JOSEFA RODRIGUES DE LIMA
CPF/CNPJ: 011605562/0001-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$856,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004598
Responsavel.: JONAS RUFINO DE BARROS
CPF/CNPJ: 096991064-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$166,67
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005202
Responsavel.: KARNE KEIJO-LOGISTICA INTEGRADA
CPF/CNPJ: 024150377/0007-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.487,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005158
Responsavel.: KARNE KEIJO LOGISTICA INTEGRA-
DA LTD
CPF/CNPJ: 024150377/0007-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$43.200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005166
Responsavel.: KARNE KEIJO LOGISTICA INTEGRA-
DA LTD
CPF/CNPJ: 024150377/0007-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.261,75
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005343
Responsavel.: KARNE KEIJO - LOGISTICA INTE-
GRADA L
CPF/CNPJ: 024150377/0007-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$11.296,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005089
Responsavel.: LUANA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 045141164-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$160,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004271
Responsavel.: LUANA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 045141164-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$160,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004260
Responsavel.: LEONIDAS FRANCISCO GOMES 
0246037946
CPF/CNPJ: 020428466/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$205,40
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004527
Responsavel.: MARIA CRISTINA DA M FRANCA
CPF/CNPJ: 906928964-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 64,15
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005275
Responsavel.: MARIA DA GUIA LUIZ DE FRANCA - ME
CPF/CNPJ: 018172633/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004155
Responsavel.: MARIA DA GUIA LUIZ DE FRANCA - ME
CPF/CNPJ: 018172633/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004074
Responsavel.: MAIS BRASIL RESTAURANTE,PIZZAS
CPF/CNPJ: 017231940/0001-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$395,79
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005268
Responsavel.: MAIS BRASIL RESTAURANTE,PIZZAS
CPF/CNPJ: 017231940/0001-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$702,98
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005279
Responsavel.: MAIS BRASIL RESTAURANTE,PIZZAS
CPF/CNPJ: 017231940/0001-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$368,52
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005267
Responsavel.: M-L4 REPRESENTACOES E COMER-
CIO DE R
CPF/CNPJ: 013011639/0001-14
Titulo: DUP VEN MER IND  R$142,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 002225
Responsavel.: MATHEUS NUNES MORAES-ME
CPF/CNPJ: 014518673/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 71,35
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004793
Responsavel.: MARIA CLARA CLAUDINO BENJAMIM
CPF/CNPJ: 021659462/0001-95
Titulo: DUP VEN MER IND  R$357,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005044
Responsavel.: MATHEUS FRANCISCO TAVARES 
DE FRANCA
CPF/CNPJ: 711731904-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.240,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004381
Responsavel.: NATALIA NEILA SOBREIRA DE QUEI-
ROZ S
CPF/CNPJ: 021519104/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$271,83
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005001
Responsavel.: NATALIA NEILA SOBREIRA DE QUEI-
ROZ S
CPF/CNPJ: 021519104/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$544,07
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005005
Responsavel.: PAULO MARCOS DE CARVALHO VIANA
CPF/CNPJ: 011749944-79
Titulo: DUP PRES SER IN  R$600,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004545
Responsavel.: PEDRO DE MOURA LIMA-ME
CPF/CNPJ: 010141850/0001-63
Titulo: NOTA CRED COMLR$15.116,32
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004847
Responsavel.: RESTAURANTE CHINA SHANGAI 
LTDA-ME
CPF/CNPJ: 008453884/0001-41
Titulo: DUP VEN MER IND  R$778,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004667
Responsavel.: RM COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGO
CPF/CNPJ: 006037934/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$517,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004679
Responsavel.: RM COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGO
CPF/CNPJ: 006037934/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$241,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004680
Responsavel.: SIMONE CHRISTINE COX CAMINHA 
DE SOU
CPF/CNPJ: 021091916/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.716,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004840
Responsavel.: TAVARES E QUEIROZ CALCADOS 
E ACESSO
CPF/CNPJ: 010828165/0002-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$179,01
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004988
Responsavel.: VINICIUS GUIMARAES DA CRUZ
CPF/CNPJ: 025415824-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.582,15
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005342
Responsavel.: VANILSON DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ: 917146134-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.900,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004053
Responsavel.: WANDERSON LIMA FORMIGA
CPF/CNPJ: 077675424-67
Titulo: CED CRE BAN IND  R$2.126,06
Apresentante: REALE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo: 2016 - 004518

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,  29/01/2016
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.: FRANCISCO DE ASSIS C FURTADO M
CPF/CNPJ: 015218189/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.925,60
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075791
Responsavel.: IRACEMA MENDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 874130604-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 84,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075463
Responsavel.: NORDESTE SERVICOS COM MOV 
PROJ
CPF/CNPJ: 022476848/0001-24
Titulo: DUP VEN MER IND  R$108,82
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075966
Responsavel.: ADM RODRIGUES DE MACEDO
CPF/CNPJ: 007562348/0001-11
Titulo: DUP PRES SER IN  R$900,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075469
Responsavel.: CONSORCIO EDIF FLAMBOYANT 
HOME SERV
CPF/CNPJ: 013658023/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$298,47
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075818
Responsavel.: P & A COM DE PROD OPTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 009461243/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$311,48
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075850
Responsavel.: SARAH INDUSTRIA DE JOIAS LTDA
CPF/CNPJ: 015410102/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 076400
Responsavel.: P & A COM DE PROD OPTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 009461243/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$926,49
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075854
Responsavel.: JOAO ANDRE SILVA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 929234534-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 75,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075462
Responsavel.: RAQUEL DOS SANTOS PEREIRA
CPF/CNPJ: 015576086/0001-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$387,25
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075466
Responsavel.: PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE 
JOAO PES
CPF/CNPJ: 008299653/0002-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$873,93
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 075810
Responsavel.: ATRIOS UNICASA CONSTRUCOES 
E INCORP
CPF/CNPJ: 020593396/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$215,22
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005030
Responsavel.: ATRIOS UNICASA CONSTRUCOES 
E INCORP
CPF/CNPJ: 020593396/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$572,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005054
Responsavel.: AF COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA  ME
CPF/CNPJ: 023095777/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.002,69
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005260
Responsavel.: ATRIOS UNICASA CONSTRUCOES 
E INCORP
CPF/CNPJ: 020593396/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$276,91
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005035
Responsavel.: ARANESSA IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 008760516/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.376,37
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004657
Responsavel.: AMBIENTE VIRTUAL SISTEMA E 
CONECTIV
CPF/CNPJ: 005610193/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$120,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000350
Responsavel.: A & D SERVICO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 022339197/0001-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$357,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 000812
Responsavel.: BORBA E GOMES BAR E REST LTDA
CPF/CNPJ: 008223894/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$340,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004970
Responsavel.: BRINK’S SEGUR. E TRANSP DE 
VALORES
CPF/CNPJ: 060860087/0166-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.883,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005159
Responsavel.: BRUNO DE MELO Q. BEZERRA 103
CPF/CNPJ: 088458844-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$305,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005265
Responsavel.: CASA DO BICO AUTO PECAS ME
CPF/CNPJ: 012884362/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.458,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004998
Responsavel.: CHARLES GURGEL LIMA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 044954344-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$120,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004559
Responsavel.: CENTRO DE TREINAMENTO BIBLICO 
VERBO
CPF/CNPJ: 005209314/0001-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005383
Responsavel.: ELIAS METRI E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 009094814/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 50,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004985
Responsavel.: ELEVE CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES L
CPF/CNPJ: 017814408/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.045,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005084
Responsavel.: E W A COMERCIO E SERV VETERI-
NARIO L
CPF/CNPJ: 007026821/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$260,20
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005334
Responsavel.: ELETRO MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 013088523/0002-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$949,81
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005284
Responsavel.: FABRICIO CARVALHO
CPF/CNPJ: 041929054-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$210,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004214
Responsavel.: F.F. MATEUS CONST. E INCORP. E
CPF/CNPJ: 011511228/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 35,07
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004782
Responsavel.: FLIPFLOP CHINELARIA COMERCIO 
LTDA M
CPF/CNPJ: 021599052/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$899,11
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005007
Responsavel.: FLAVIO JORGE CHIANCA DA NO-
BREGA COU
CPF/CNPJ: 021529960/0001-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$9.862,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005438
Responsavel.: GEORGE LUIZ SOARES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 806231584-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$533,75
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004539
Responsavel.: IRONILDA GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020042390/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.104,40
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004694
Responsavel.: ISABELA DE MELO DANTAS
CPF/CNPJ: 075450864-14
Titulo: DUP VEN MER IND  R$322,73
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
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ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N º 004/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, lei 
complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes à espécie que realizará licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço, no dia 16 de Fevereiro de 2016 as 
09h00min, tendo como objetivo: Contratação de Profissional Especializado em Serviços de Confecção 
de Próteses Dentárias Destinadas a População Carente do Município de Caldas Brandão. A reunião 
ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José 
Alípio de Santana, 371, Centro, Cep: 58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para maiores informações 
e através do telefone: (083)-3284-1081 no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 28 de Janeiro de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2016
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. 010/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Aquisição de Carga de Gás Li-
quefeito de Petróleo (GLP), em botijões P13. Data de abertura: 12/02/2016 às 10h00min (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, 27 de Janeiro de 2016.
Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2016 - SRP
REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO

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. 002/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é sistema de registro de preços para 
aquisição de urnas funerárias, que foi considerada deserta pela ausência de licitantes. Desta forma, 
fica a mesma republicada com abertura para:. 12/02/2016 às 11h00min (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, 27 de Janeiro de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N. º 002/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n.º 123/2006, 
alterações e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade Tomada de 
Preço EXCLUSIVO PARA ME/EPP, tipo Menor Preço por item, no dia 16 de Fevereiro de 2016 as 
11:00 horas, tendo como objetivo: Contratação de Empresa Especializada para fornecer Material 
Laboratorial de Análises Clinicas. A reunião ocorrerá na sala da CPL o prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, CEP: 58.350.000 – 
Caldas Brandão/PB. Para maiores informações e através do telefone: (083)-3284-1081 no horário 
de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 28 de Janeiro de 2016.
VERÔNICA C. T. C. DE OLIVEIRA

- PRESIDENTE DA CPL -

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N. º 003/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n.º 123/2006, 
alterações e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade Tomada 
de Preço EXCLUSIVO PARA ME/EPP, tipo Menor Preço por item, no dia 16 de Fevereiro de 2016 
as 12:00 horas, tendo como objetivo: Contratação de Empresa do Ramo, para prestar serviços de 
manutenção, corretiva e preventiva com reposição de peças, em Equipamentos diversos de Saúde. 
A reunião ocorrerá na sala da CPL o prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na 
Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, CEP: 58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para maiores 
informações e através do telefone: (083)-3284-1081 no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 28 de Janeiro de 2016.
VERÔNICA C. T. C. DE OLIVEIRA

- PRESIDENTE DA CPL -

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2016 - SRP.

O pregoeiro do Município de Gurinhém, no uso de suas atribuições Torna Público para o co-
nhecimento da população de GURINHEM e para quem interessar que após abertura e análise dos 
envelopes de proposta de preços e habilitação, chegou-se a conclusão que para atender o que 
determina a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 
e alterações e demais normas inerentes à espécie, chegou à conclusão que a empresa ANDRE 
AUGUSTO TRUTA FELIPE-ME - CNPJ: 18.474.659/0001-45, foi vencedora do certame com o valor 
total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Gurinhém, 28 de Janeiro de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, usando de suas atribuições 
legais e de conformidade com o que dispõe as Leis Federais de nºs 8.666/93 e suas alterações, 
123/2006 e alterações e demais legislações vigentes, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o 
Processo Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 02.2015, 
fundamentada no relatório e parecer final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica do Município, no 
valor total de R$ 1.311.871,01 – (um milhão trezentos e onze mil oitocentos e setenta e um reais e um 
centavo), em favor da empresa MATRIX CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ nº 18.920.924/0001-
71, tendo como objetivo, a construção de 01 (uma) CRECHE PROJETO PROINFÂNCIA TIPO 2, 
Regime de execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço global, com recursos financeiros 
oriundos de transferências do FNDE no âmbito do PAC 2 - 5757/2013 e Prefeitura Municipal de 
Alagoinha/PB. Fica a empresa vencedora convocada para a assinatura do Termo de Contrato de 
conformidade ao instrumento convocatório. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Alagoinha - PB, 27 de janeiro de 2016
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO – Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02.2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dr. 
João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 08h30min – (horário local), do dia 18 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Aquisições parceladas 
de Frutas e Hortaliças, destinadas ao atendimento da Merenda Escolar e aos diversos setores da 
Administração Municipal até dezembro de 2016. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 27 de Janeiro de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dr. 
João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha – PB, às 14h00min – (horário local), do dia 18 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Aquisições parceladas 
de Gêneros Alimentícios, destinados aos atendimentos da MERENDA ESCOLAR / PNAE / PETI 
/ CRAS / PROJOVEM / IDOSOS /CESTAS BÁSICAS / CRECHE MUNICIPAL / CASA DE APOIO, 
até dezembro de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min, 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 27 de Janeiro de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04.2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha – PB, às 08h30min, do dia 19 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parceladas de 
CARNES BOVINA, FRANGO, PEXE e LINGÜIÇA, destinados ao PETI, CRECHE, PRO JOVEM, 
CRAS, CASA DE APOIO, MERENDA ESCOLAR e demais setores da Administração até dezembro 
de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min, dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 28 de Janeiro de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h30min, do dia 15 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
Empresa especializada para realização de exames diversos. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: 
no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 28 de Janeiro de 2016 
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° Andar - Centro - Guarabira - PB, às 08h15min, do dia 17 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de pedras diversas para instalações em diversos locais do Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br.

Guarabira - PB, 28 de Janeiro de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26 - 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 10h00min, do dia 17 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Madeiras e outros materiais conforme especificações no termo de referência até dezembro de 
2015. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Site: www.guarabira.pb.gov.br  Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 28 de Janeiro de 2016.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 15h00min, do dia 17 de 
Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições 
parceladas de Carnes e Peixe diversas para atendimento de diversos setores da Administração / 
complementação da Merenda Escolar e outros. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Site: www.guarabira.pb.gov.
br  Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 28 de Janeiro de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26 - 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 09h00min, do dia 18 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de tintas e materiais de pintura em geral para melhor atendimento das Secretarias Municipais até 
dezembro de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Site: www.guarabira.pb.gov.br  Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 28 de Janeiro de 2016.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26 - 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 09h00min, do dia 19 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Materiais de Construção em geral para melhor atendimento das necessidades da Administração 
Municipal até dezembro de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min 
as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Site: www.guarabira.pb.gov.br  Telefone: 
(083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 28 de Janeiro de 2016.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE COMUNICAÇÃO; APRESENTAÇÃO DE RECURSOS; ABERTURA DE VISTAS; 
APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES.

A Comissão Permanente de Licitação, referente ao pregão Presencial 01/2016 que tem como 
objeto: LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL. torna 
público através da Pregoeira Oficial, que a empresa ANTONIO AÉCIO DA SILVA – ME apresentou 
RECURSO contra a habilitação da empresa MARCOS PRODUÇÕES LTDA – ME. Ficam abertas 
vista no processo e apresentação de contrarrazões.

Esperança - PB, 28 de Janeiro de 2016.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PUBLICO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2.13.001/2016

AVISO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da SECRETARIA DE ESPORTES, 

JUVENTUDE E LAZER, por intermédio da COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PUBLICO, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará CHAMAMENTO PUBLICO para 
Contratação Temporária de 01 (um) Coordenador Geral, 10 (dez) Coordenadores de Núcleo e 60 
(sessenta) Agentes Sociais, para execução de atividades relativas às ações do Programa Esporte 
e Lazer na Cidade - PELC, no MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. Inscri-
ções no período de 02 a 19 de fevereiro de 2016. Informações e obtenção do EDITAL à Rua José 
Sebastião Silva, S/N, Bairro Santa Rosa (Ginásio O MENINÃO), no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, das 08:00 horas às 13:00 horas.

Campina Grande, 28 de janeiro de 2016
HERCILIANA LOUREIRO DE CARVALHO BATISTA NETA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preço de Nº 0001/2016

O Presidente da CPL comunica o adiamento do TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2016
, que objetiva a: Contratação de uma empresa especializada em construção civil para Pavi-

mentação em Paralelepípedo da Rua João José da Silva “Rua do Rio” neste Município, do dia 02 
de Fevereirode  2016, para o dia 18 de Fevereiro , no horário de 10:00  horas  e no mesmo local. 

Telefone: (083) 3625-11111.
Marcação- PB, 28 de Janeiro de 2016

Luan Fabricio Pereira de Oliveira – Presidente Da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2016

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIA/PB, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS, CONFERIDAS POR LEI, TORNA PÚBLICO, A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2016, 
ATRAVÉS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COM O SEGUINTE OBJETO: AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
RURAL FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA PNAE/FNDE – MERENDA ESCOLAR DO 
ENSINO FUNDAMENTAL.

A ABERTURA DAS PROPOSTAS ACONTECERÁ NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2016, ÀS 
09:00 HORAS.

MAIORES INFORMAÇÕES, NA SALA DE REUNIÕES DA CPL, SITA À RUA EPITÁCIO PESSOA 
– S/N – 1º ANDAR – CENTRO – AREIA – PB. 

AREIA, 26 DE JANEIRO DE 2016.
ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: EXECUÇÃO DE OBRAS REMANES-
CENTES DA CONTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3362-2288.
Email: cpl@areia.pb.gov.br

Areia - PB, 26 de Janeiro de 2016.
ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016

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 11:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de medicamentos 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, 28 de Janeiro de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO EM FREQUÊNCIA MODULAR PARA 
TRANSMISSÃO E VEICULAÇÃO DE ATOS, SERVIÇOS, ORIENTAÇÕES E PROGRAMA RADIO-
FÔNICO DENTRO DO MUNICÍPIO DE CUITÉ. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 15:00 (hora 
local) do dia 16/02/2016. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de 
Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, 
Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 27 de janeiro de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Duque de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: �Aquisição de gás de cozinha P13 e 
P45. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120.
Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Site (Edital disponível) http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia_licitacoes.asp.

Cabedelo - PB, 22 de Janeiro de 2016
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Maria Alta da Silva, S/N - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição parceladas de com-
bustíveis diversos, destinado a Câmara Municipal de Marcação. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

MARCAÇÃO - PB, 27 de Janeiro de 2016
SERGIAN DA CONCEIÇÃO
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016

PROCESSO LICITATÓRIO 002/2016
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

vem através do Presidente da Comissão Especial de Licitação, comunicar que fará realizar licitação 
na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MAIOR OFERTA, objetivando a alienação de 
lotes industriais no Distrito Industrial Municipal de Caaporâ-PB, ficando assim agendada para o 
próximo dia 29/02/2016 às 09:00hs a sessão de abertura do presente certame. Outras informações 
poderão ser obtidas no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas.

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 28 de Janeiro de 2016
Aderaldo HermogenesDantas

Presidente da CEL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de atualização do cadastro imobiliário municipal - revisão do 

existente e busca de novas unidades.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 02.027 - Secretaria da receita Municipal 

04.123.3031.3000 - Manutenção das atividades da Secretaria da Receita Municipal 3390.39.00 - 
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00003/2016 - 14.01.16 - ORG. NÃO GOVER. INSTITUTO YUNUS DE APOIO A GESTÃO 

PUBLICA - R$ 2.250.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2016.
OBJETO: Execução dos serviços de atualização do cadastro imobiliário municipal - revisão do 

existente e busca de novas unidades.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Finanças.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 13/01/2016.

A CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO NORDESTE - SICOOB CENTRAL NE, 
inscrita no CNPJ 70.116.611/0001-85, torna público que requereu a SEMAPA - Secretaria de Meio 
Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo a Licença de Operação para as Atividades de Coope-
rativas Centrais de Credito e Cooperativa de Crédito Mútuo, empreendimento situado na Rua Dom 
José Tomas, 81, Loteamento Parque Verde, Cabedelo - PB. 



27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > sexta-feira, 29 de janeiro de 2016

CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003226
Responsavel.: JOSE DE MARIA FERNANDES
CPF/CNPJ: 013079372/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$527,43
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 006097
Responsavel.: LS CABELOS E BELEZA EIRELI- ME
CPF/CNPJ: 041120478/0001-32
Titulo: DUP VEN MER IND  R$999,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005401
Responsavel.: LUIZA VALDIRA FRANCA DA COSTA 
ARAUJ
CPF/CNPJ: 010650924/0001-97
Titulo: DUP VEN MER IND  R$204,32
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005885
Responsavel.: MARCOS ANTONIO PACHECO DA SILVA
CPF/CNPJ: 007349964-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$407,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005895
Responsavel.: MARIA ELIN NUNES MASCENA SILVA
CPF/CNPJ: 019283918/0001-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$322,69
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005584
Responsavel.: MARIA ELINETE NUNES DE MASCENA
CPF/CNPJ: 019283918/0001-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$942,27
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004630
Responsavel.: MARIA ELINETE NUNES DE MASCENA
CPF/CNPJ: 019283918/0001-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$440,68
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004631
Responsavel.: PEDRO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 000317774/0001-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$694,52
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004590
Responsavel.: RAFAELLA ALCANTARA DE MOURA 
REIS
CPF/CNPJ: 057384714-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004075

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,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  29/01/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ANA MARIA LIRA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 016520040/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$181,60
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005188
Responsavel.: ANA MARIA LIRA DOS SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 016520040/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$118,56
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005197
Responsavel.: ANDRADE & CARVALHO LTDA ME
CPF/CNPJ: 003462262/0003-28
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.251,78
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 005918
Responsavel.: ANTONIO CASE DE ARRUDA NETO
CPF/CNPJ: 027961424-18
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.746,17
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 004056
Responsavel.: BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE 
CONFEC
CPF/CNPJ: 000879316/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$789,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003395
Responsavel.: BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE 
CONFEC
CPF/CNPJ: 000879316/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.514,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003402
Responsavel.: CLAUDIANA CORDEIRO FERREIRA 
0451386
CPF/CNPJ: 021859803/0001-76
Titulo: DUP VEN MER IND  R$223,62
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 - 006017
Responsavel.: HELIDA CAVALCANTI DE BRITO
CPF/CNPJ: 110496004-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$212,93
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 003265
Responsavel.: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA
CPF/CNPJ: 004901496/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$438,82
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 - 001332
Responsavel.: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA
CPF/CNPJ: 004901496/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$235,33
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 -

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

SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CARGAS 
DO ESTADO DA PARAÍBA

SINDITAC-PB
Aviso

Contribuição Sindical - Exercício 2016
O SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CARGAS DO ESTADO DA PA-

RAÍBA – SINDITAC-PB CNPJ 11.144.521/0001-39 por seu presidente, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, notifica os integrantes da categoria dos transportadores de cargas placa 
vermelha, conforme determina a lei (CLT), deverão recolher a Contribuição Sindical anual, devida 
por todos os integrantes da categoria, pessoas físicas proprietárias de veículo de aluguel apto a 
realizar transportadores de cargas placa vermelha, independente de filiação ao sindicato. O valor 
da contribuição sindical para o exercício de 2016 é de R$ 97,82 (Noventa e sete reais e oitenta e 
dois centavos). O recolhimento deverá ser efetuado até o dia 28/02/2016, por meio de guia própria, 
em conformidade com os Arts. 579 e 580 da CLT. O não recolhimento no prazo estipulado implicará 
nas penalidades previstas nos Arts. 598, 600, 606 e seguintes da CLT.

João Pessoa, 26 de Janeiro de 2016.
Severino Ademar de Farias

Presidente

SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGUROS, DAS EMPRESAS CORRETORAS 
DE SEGUROS, RESSEGUROS, DE VIDA, CAPITALIZAÇÃO, PREVIDENCIA PRIVADA, 

DE SEGUROS DE PESSOAS, DE PLANOS E DE SEGURO SAÚDE, 
PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS NO ESTADO DA PARAÍBA.  SINCOR/PB.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - Pelo presente edital, o Sr. 
Edvan Gomes de Vasconcelos, Presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros, das Empresas 
Corretoras de Seguros, Resseguros, de vida, Capitalização, Previdência Privada, de Seguro de 
Pessoas, de Planos e de Seguro Saúde, Pessoas Físicas e Jurídicas no Estado da Paraíba - SIN-
COR - PB no uso de suas atribuições estatutárias previstos no Estatuto Social do SINCOR-PB, 
artigo 4º e inciso V, artigo 14 e seu parágrafo único, artigo 15 e inciso IV, convoca todos os filiados 
a este Sindicato, quites com suas obrigações estatutárias (Imposto Sindical), para participarem 
da Assembléia Geral Ordinária, para tratarmos da negociação do reajustamento do índice para 
Convenção Coletiva de Trabalho 2016 da categoria dos Securitários, a se realizar em primeira (1ª) 
convocação às 14h30min do dia 16/02/2016, com a presença da maioria absoluta de cinquenta e 
um por cento (51%) de seus associados, e caso não haja quorum, em segunda (2ª) convocação 
com qualquer número de associados presentes, às 15h00min do 16/02/2016, à sua sede provisória 
à Rua Quintino Bocaiúva, nº 358, Torre, João Pessoa/PB, Paraíba, Brasil. João Pessoa (PB), 29 de 
Janeiro de 2016. Edvan Gomes de Vasconcelos – Presidente do SINCOR-PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2016, que 
objetiva: Execução dos serviços de atualização do cadastro imobiliário municipal - revisão do existente 
e busca de novas unidades; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: ORG. NÃO GOVER. INSTITUTO YUNUS DE APOIO A GESTÃO PUBLICA - R$ 2.250.000,00.

Conde - PB, 13 de Janeiro de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de profissionais do setor artístico para apresentações em praça pública 

- Festa de Reis e de São Sebastião.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 02.007 - Secretaria de Turísmo, Meio 

Ambiente e Esportes 23.695.1031.2901 - Realização de Eventos no Município 3390.39.00 - Outros 
serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00001/2016 - 07.01.16 - SISTEMA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME - R$ 103.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Consultoria e assessoria técnica em gestão de Regimes Próprios de Previdência 

Social junto ao IPM de Conde.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 02.008 - Instituto de Previdência e Assis-

tência do Município de Conde 09.272.2901.2065 - Manutenção das Atividades do IPM 3390.35.00 
- Serviços de Consultoria

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00002/2016 - 11.01.16 - INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - R$ 126.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2016.
OBJETO: Consultoria e assessoria técnica em gestão de Regimes Próprios de Previdência 

Social junto ao IPM de Conde.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Finanças.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 11/01/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2016, que objetiva: Consultoria e assessoria técnica em gestão de Regimes Próprios de 
Previdência Social junto ao IPM de Conde; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - R$ 126.000,00.

Conde - PB, 11 de Janeiro de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Consultoria técnica em assessoria na execução das obrigações previdenciárias e 

consultoria tributária - RGPS.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 02.003 - Secretaria de Administração 

04.122.2003.2003 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 3390.35.00 - Ser-
viços de Consultoria

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00004/2016 - 15.01.16 - INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - R$ 68.400,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2016.
OBJETO: Consultoria técnica em assessoria na execução das obrigações previdenciárias e 

consultoria tributária - RGPS.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Finanças.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 14/01/2016.  
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2016, 
que objetiva: Consultoria técnica em assessoria na execução das obrigações previdenciárias e 
consultoria tributária - RGPS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - R$ 68.400,00.

Conde - PB, 14 de Janeiro de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00004/2016.
OBJETO: Contratação de profissionais do setor artístico para apresentações em praça pública 

- Festejos Carnavalescos.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente e Esportes.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 18/01/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
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 13:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de combustíveis 
diversos, destinado a esta Prefeitura. 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, 28 de Janeiro de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 001/2016
OBJETIVO: Contratação de farmácia para fornecimento de medicamentos emergenciais que 

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

ABERTURA: 08:00 hs do dia 19 de Fevereiro de 2016.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, endereço Rua Manoel 

Marques nº 67, centro de segunda a sexta de 08  as 12:00 hs.
Malta - PB, 27 de Janeiro de 2016.

Alexandre Martins de Oliveira
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 002/2016
OBJETIVO: aquisição parcelada de material de construção diversos, elétricos hidráulicos, 

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

ABERTURA: no dia 19 de Fevereiro de 2016 de 09h30min hs
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Manoel Mar-

ques, 67, Centro, Malta- Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3471-1232.
Malta, PB 27 de Janeiro de 2016

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2016 2ºReunião
OBJETIVO Aquisição de forma parcelada de material de consumo destinados as atividades de 

todas as secretarias do município conforme termo de referência em anexo.
A reunião dia 17 de fevereiro de 2016 as 08:00, na sala da CPL, informação no endereço Rua 

Manoel Marques nº 67, centro de segunda a sexta de 7 as 12;00hs.
Malta - PB, 27 de janeiro de 2016.

ANA PAULA SANTOS DA SILVA
Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
Objetivo: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis destinados a merenda escolar 

municipal e demais atividades das secretarias conforme termo de referencia em anexo I do edital
A reunião dia 17 de Fevereiro de 2016, ás 10:00:00, na sala da CPL, informação no endereço 

Rua Manoel Marques nº 67, centro de segunda a sexta de 7 as 12;00hs
Malta - PB, 27 de Janeiro de 2016.

ANA PAULA SANTOS DA SILVA
Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
OBJETIVO Aquisição parcelada de saneantes e material de limpeza destinado a todas as 

secretarias do município conforme termo de referencia em anexo
A reunião dia 17 de Fevereiro de 2016 as 11:30min; , na sala da CPL, informação  no endereço 

Rua Manoel Marques nº 67, centro de segunda a sexta de 7 as 12;00hs
Malta - PB, 27 de janeiro de 2016

ANA PAULA SANTOS DA SILVA
Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016
OBJETIVO Aquisição parcelada de peças para veículos leves e pesados, destinados a frota de 

veículos do município, bem como os carros agregado, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos

A reunião dia 17 de Fevereiro de 2016 as 13:30, na sala da CPL, informação no endereço Rua 
Manoel Marques nº 33, centro de segunda a sexta de 7 as 12;00hs

Malta - PB, 27 de janeiro de 2016
ANA PAULA SANTOS DA SILVA

Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
OBJETIVO contratação de serviços continuado de manutenção de veículos, sem fornecimento 

de peças, incluindo Serviço Freio, Alternador, Motor, Suspensão dianteira e traseira, Caixa Marcha, 
Embreagem, parte elétrica, bombas, bicos, Serviço de Retifica e outros serviços ,   destinados a 
frota de veículos do município, bem como os carros agregado conforme especificação do edital 
e seus anexos

A reunião dia 17 de fevereiro de 2016 as 14:30 na sala da CPL, informação no endereço Rua 
Manoel Marques nº 67, centro de segunda a sexta de 7 as 12;00hs

Malta - PB, 27 de janeiro de 2016
ANA PAULA SANTOS DA SILVA

Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGAO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE 

CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO 
PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF conforme termo de referencia em anexo

ABERTURA: Dia 17 de Fevereiro de 2016 as 15:30.Horas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Manoel 

Marques, 67, Centro, Malta- Estado da Paraíba de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.
MALTA- PB, 27 de janeiro de 2016.

ANA PAULA SANTOS DA SILVA
Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
AVISO DE REPLUBLICAÇÃO NOVO EDITAL

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

leva ao conhecimento dos interessados que ás 8h00min horas do dia 12 defevereiro de 2016, haverá 
abertura do Pregão Presencial nº 002/2016, cujo objeto é aCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEISe LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS 
VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB,para 
o exercício de 2016.no âmbito de João Pessoa-PB, durante o exercício de 2016, Conforme Termo 
de Referência. - RECURSOS FINANCEIROS: Próprios e/ou outros constantes na Lei Orçamentária 
para o exercício de 2016 - LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da 
Prefeitura Municipal de Diamante, situada na Rua Possidônio José da Costa, 881 – Centro – 58.994-
000 – Diamante-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Diamante, 28 de janeiro de 2016.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE. 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, 28 de Janeiro de 2016
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de medicamentos 
diversos, mediante solicitação periódica e entrega parcelada.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0325/2009. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 
3347-1820. Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 26 de janeirode 2016.
JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00004/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 13:00 horas do dia 17 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcelado de 
combustíveis, para abastecimento da frota de veículos do município deste município.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 0325/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço su-
pracitado.Telefone: (83) 3347-1820. Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 26 de janeirode 2016.
JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 11:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE PNEUS,CÂMARAS E PROTETORES. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Damião - PB, 27 de Janeiro de 2016
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS - Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO 
HABITACIONAL ALTIPLANO CABO BRANCO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO

O PRESIDENTE da diretoria administrativa da Associação dos Moradores do Conjunto Habi-
tacional Altiplano Cabo Branco – A. M. C. A., possuidora do CNPJ nº 09.295.395/0001-71, no uso 
de suas atribuições legais e em pleno gozo de seus direitos, CONVOCA todos os associados para 
comparecer à sede da Associação, situada na Av. José Rufino, S/N, Bairro Altiplano Cabo Branco, 
João Pessoa/PB, para o fim de proceder com o seu recadastramento no quadro de sócios, ocasião 
em que cada sócio deverá efetuar o pagamento do valor de R$ 30,00 (trinta reais), conforme restou 
estipulado no item “e” da Ata da Assembleia Geral realizada no dia 20/01/2015, onde ficou acordada 
a instituição de mensalidade no valor de R$ 10,00 (dez reais), a ser paga até o dia 05 (cinco) de 
cada mês, e em decorrência disso, que a atualização dos débitos em atraso de cada sócio se daria 
pelo pagamento de apenas 3 (três) mensalidades em atraso, totalizando a quantia de R$ 30,00 
(trinta reais), valor então cobrado. Por fim, informa o PRESIDENTE que, nos termos do item “f” da 
supracitada Ata da Assembleia Geral, o sócio regularmente recadastrado que não proceder com o 
pagamento da quantia total de R$ 30,00 (trinta reais), referente às 3 (três) mensalidades em atraso, 
até o dia 15 de fevereiro de 2016, ficará excluído do quadro da associação.

João Pessoa, 27 de janeiro de 2016.
JOÃO DOUGLAS ABRANTES DE OLIVEIRA

Presidente da A.M.C.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria do Movimento Ajuda Mútua – MAM, convida seus associados inscritos no Residen-

cial Josefa Cordeiro, do Programa Minha Casa Minha Vida-Entidades a se fazerem presentes à 
Assembléia Geral que elegerá a ‘Comissão de Representantes’ (CRE) e ‘Comissão de Acompa-
nhamento da Obra (CAO), que se realizará no dia 28 de fevereiro às 18h no auditório da Cehap, 
em João Pessoa-PB.

João Pessoa, 28/01/2016
Francisco de Assis Cordeiro da Silva

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE EXTRATO 

DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP10001/2016
OBJETO: Locação de imóvel residencial sito à Rua Pres. João Pessoa, nº 1210, Centro - Ala-

goa Grande/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP10001/2016. DOTAÇÃO: 
Orçamento de 2016 - Recursos FEDERAIS (TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS): 
02:070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA 
GRANDE - 10.301.0918.2227 - ELEMENTO DE DESPESA: 339036.0000 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº 10001/2016 - 06.01.16 
- ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA - R$ 9.600,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2016
OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente e Educativos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 10002/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/FEDERAIS (RECURSOS ORDINÁRIOS/
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº 10003/2016 - 
25.01.16 - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 153.583,50.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE EXTRATO 

DE CONTRATO PRESENCIAL Nº 10001/2016
OBJETO: Aquisição de Combustíveis e Óleos Lubrificantes. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 10001/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016 - Recursos Próprios do Fundo Municipal 
de Saúde de Alagoa Grande (Recursos Ordinários). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº 10002/2016 
- 25.01.16 - POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA - R$ 694.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10001/2016, que objetiva: Aquisição de Combustíveis 
e Óleos Lubrificantes; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTOS 
DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA - R$ 694.000,00.

Alagoa Grande - PB, 22 de Janeiro de 2016
SIMONE MARIA SILVA 

 Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10002/2016, que objetiva: Aquisição de Materiais 
de Expediente e Educativos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 153.583,50.

Alagoa Grande - PB, 22 de Janeiro de 2016
SIMONE MARIA SILVA 

 Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - 

DISPENSA Nº DP10001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP10001/2016, 
que objetiva: Locação de imóvel residencial sito à Rua Pres. João Pessoa, nº 1210, Centro - Alagoa 
Grande/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALILDO JORGE 
FONSECA DA SILVA - R$ 9.600,00.

Alagoa Grande - PB, 06 de Janeiro de 2016
SIMONE MARIA SILVA

 Secretária

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
CONCORRÊNCIA Nº 004/2015

Registro CGE Nº. 15-01527-3
Objeto: Contratação dos serviços de projeto executivo, construção e montagem e demais servi-

ços necessários para a execução de ramais de distribuição de Gás Natural canalizado da PBGÁS 
para o segmento Residencial e Comercial na região Metropolitana de Campina Grande/PB, em 
conformidade com o ANEXO Q4 – Memorial Descritivo e demais anexos.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da sua Comissão Permanente de 
Licitação constituída pela PORTARIA nº 035/2015 – PRE/PBGÁS, publicada no Diário Oficial do 
Estado do dia 30/12/2015, torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com as 
disposições da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, a CLASSIFICAÇÃO do 
licitante ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA, com proposta 
de preços no valor global de         R$ 885.631,54 (oitocentos e oitenta e cinco mil seiscentos e trinta 
e um reais e cinquenta e quatro centavos). 

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Presidente da CPL 

JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
 CONCORRÊNCIA Nº 005/2015

Registro CGE Nº. 15-01523-0
Objeto: Contratação dos serviços de projeto executivo, construção e montagem e demais ser-

viços necessários para a execução de Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN) canalizado 
da PBGÁS, em tubos de Polietileno de Alta Densidade – PEAD, para os segmentos Residencial 
e Comercial na região Metropolitana de João Pessoa/PB, em conformidade com o ANEXO Q4 – 
Memorial Descritivo e demais anexos.

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da sua Comissão Permanente de Licita-
ção constituída pela PORTARIA n º 035/2015 – PRE/PBGÁS, publicada no Diário Oficial do Estado 
do dia 30/12/2015, torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com as disposições 
da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, CPL decidiu inabilitar a empresa SOLLITA 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA por não atender ao disposto nos itens 7.3.3.2 e 7.3.3.3 do 
edital e inabilitar a empresa ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA 
por não atender ao disposto nos itens 7.3.3.2; 7.3.3.3 e 7.3.4.4.4 do edital e habilitar as empresas 
VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA e TECMASTER SERVIÇOS 
TÉCNICOS LTDA, pois atenderam as exigências editalicias. Diante dessa decisão, a CPL abre o 
prazo recursal, contato a partir da publicação desse julgamento na imprensa oficial. Caso não haja 
interposição de recurso, a sessão de abertura do Envelope 2 – Propostas Técnica fica marcada 
para o dia 11 de fevereiro de 2016, às 10h, na sede da Companhia.

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Presidente CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.07.001/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.07.001/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas                              do dia 17 de fevereiro de 
2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL                    sob N° 2.07.010/2015, tipo “MELHOR 
OFERTA”, tendo como por OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROS-
PECÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E CAPTAÇÃO DE EMPRESAS E ENTIDADES PARA NEGOCIAÇÃO E CON-
TRATAÇÃO DE COTAS DE PATROCÍNIO E APOIO FINANCEIRO NAS ÁREAS CULTURAL, TURÍSTICA 
E SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO “O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2016”, promovido pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, conforme especificações em 
planilha do Edital.     O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João 
Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 28 de janeiro de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2.14.001/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.001/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José,                no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento                               dos interessados, que 
realizará às 08:00 horas do dia 04 de março de 2016, Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA, Tipo 
MAIOR OFERTA, cujo OBJETO é OUTORGA DE CONCESSÃO PARA IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, OPE-
RAÇÃO, MANUTENÇÃO, EXPLORAÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CEMITERIAIS DE 
01 (um) CEMITÉRIO, TIPO VERTICAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À INUMAÇÃO DE CADÁVERES 
HUMANOS, na ZONA SUDOESTE do Município de Campina Grande, ESTADO DA PARAÍBA. Informações 
e obtenção do Edital à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba.  

Campina Grande, 28 de janeiro de 2016
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.005/2016/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina Grande, no 
uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 029/05, considerando 
o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.005/2016/CSL/SEMAS/
PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa física: MARCÔNI 
ACIÓLI SAMPAIO, com vistas a Contratação de  Locação de Imóvel  situado a Rua Minas Gerais, 430 – 
Liberdade, destinado ao funcionamento do Cras Liberdade, até 31 de dezembro de 2016, embasada no 
art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no 
valor total de R$  19.920,00 (Dezenove mil, novecentos e vinte reais), cujas despesas correrão á conta 
da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1019.2204 (Ações dos CRAS). Elemento da 
Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 029.

Campina Grande, 07 de janeiro de 2016.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

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

Avenida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 09:30 horas do dia 18 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA, PARA REFORMA DA PRAÇA LAGOA 
PARQUE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.(Revogando a publicação anterior).

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

Remigio - PB, 22 de Janeiro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
RESULTADO DA LICITAÇÃO/PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO: 004/2015
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de PITIMBU e para quem interessar que após abertura e análise do 
envelope proposta de preço da empresa JR ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 
no valor de R$ 495.379,65 (quatrocentos e noventa e cinco mil trezentos e setenta e nove reais 
sessenta e cinco centavos) em reunião ocorrida em 21 de janeiro de 2016 as 11h00min, chegou-se 
a conclusão que a proposta encontra-se CLASSIFICADA nos termos do edital e da Lei 8.666/93 
e suas alterações, no valor de 

Pitimbu, 28 de janeiro de 2016.
ELIABE LIMA DE MOURA 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Atração “MARA PAVANELLY”, para se apresentar na tradicional Festa 
de Nossa Senhora da Luz no dia 31 de Janeiro de 2016. LOCAL: Parque do Poeta Ronaldo Cunha 
Lima – Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2016. DOTA-
ÇÃO: 09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.2008.2051 - Manter Atividades de Incentivo 
a Atividades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e ZILMARIA MARIA DE 
MORAES BARROS – CT Nº 00033/2016 – 28.01.2016 - R$ 25.000,00 – Vinte e Cinco Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00008/2016.
OBJETO: Contratação da Atração “MARA PAVANELLY”, para se apresentar na tradicional Festa 

de Nossa Senhora da Luz no dia 31 de Janeiro de 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 27.01.2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIG. Nº IN00008/2016
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00008/2016, que objetiva: Contratação da Atração “MARA PAVANELLY”, para se apresentar na 
tradicional Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 31 de Janeiro de 2016, no Parque do Poeta 
Ronaldo Cunha Lima, Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: ZILMARIA MARIA DE MORAES BARROS – CNPJ: 20.414.707/0001-51 - R$ 25.000,00 
– Vinte e Cinco Mil Reais.

Guarabira - PB, 27 de Janeiro de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE EDITAL 

CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2016
A Prefeitura Municipal de Olho D´agua, Estado da Paraíba, pesssoa juridica de direito público, 

com sede à Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, através da Comissão Permanente de Licitação, 
considerando o disposto no art. 21 da Lei 11.947/2009 e da Resolução FNDE/CD n° 04/2015, vem 
realizar Chamada Pública nº 00001/2016, para aquisição de gêneros da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, que será realizada no dia 12 de fevereiro de 2016, às 16:00 horas, 
na Sala da Comissão de Licitação. Demais esclarecimentos na Sala de Licitações ou pelo telefone 
083-3483-1003. 

Olho D´agua - PB,  28 de Janeiro de 2016.
Daniela Iria Adjuto de Almeida

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
A Prefeitura Municipal de Caiçara, Estado da Paraíba. Torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Rio Branco, 231 - Centro - Caiçara - PB, 
às 10:00 horas do dia 12 de Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para: Contratação de empresa especializada em implantação e suporte de sistemas 
informatizados para utilização nos departamentos administrativos municipais deste município de 
Caiçara. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 436/2007. Informações: no horário das 08:00 as 17:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3370 1200.
E-mail: pmcaicara@uol.com.br

Caiçara - PB, 28 de janeiro de 2016.
Pedro Alves de Carvalho

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONVÊNIO
INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016/SEDE/PMCG. OBJETO: REALIZAÇÃO 

DO EVENTO DENOMINADO “18º ENCONTRO PARA A CONSCIÊNCIA CRISTÃ”, DURANTE O 
PERÍODO DE 04 A 09 DE FEVEREIRO DE 2016. PARTES: SEDE/PMCG E VISÃO NACIONAL PARA 
A CONSCIÊNCIA CRISTÃ - VINACC. VALOR GLOBAL: R$ 160.000,00. DOTAÇÃO OÇAMENTÁRIA: 
23 695 1002 2082; 3350.41 - 000. VIGÊNCIA: 60 DIAS. SIGNATÁRIOS: LUIZ ALBERTO LEITE E 
EUDER FABER GUEDES FERREIRA.

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXTRATO DE CONVÊNIO
INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016/SEDE/PMCG. OBJETO: REALIZAÇÃO 

DO EVENTO DENOMINADO “25º ENCONTRO DA NOVA CONSCIÊNCIA”, DURANTE O PERÍODO 
DE 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2016. PARTES: SEDE/PMCG E ORGANIZAÇÃO NOVA CONSCI-
ÊNCIA. VALOR GLOBAL: R$ 100.000,00. DOTAÇÃO OÇAMENTÁRIA: 23 695 1002 2082; 3350.41 
- 000. VIGÊNCIA: 60 DIAS. SIGNATÁRIOS: LUIZ ALBERTO LEITE E FÁBIO RONALDO DA SILVA.

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXTRATO DE CONVÊNIO
INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2016/SEDE/PMCG. OBJETO: REALIZAÇÃO 

DO EVENTO DENOMINADO “XIX CRESCER – O ENCONTRO DA FAMÍLIA CATÓLICA”, DURANTE 
O PERÍODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2016. PARTES: SEDE/PMCG E ASSOCIAÇÃO CA-
RISMÁTICA CATÓLICA SÃO PIO X. VALOR GLOBAL: R$ 65.000,00. DOTAÇÃO OÇAMENTÁRIA: 
23 695 1002 2082; 3350.41 - 000. VIGÊNCIA: 60 DIAS. SIGNATÁRIOS: LUIZ ALBERTO LEITE 
E ANTONIO LUCENA.

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXTRATO DE CONVÊNIO
INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2016/SEDE/PMCG. OBJETO: REALIZAÇÃO 

DO EVENTO DENOMINADO “ENCHEI-VOS 2015”, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 09 DE 
FEVEREIRO DE 2016. PARTES: SEDE/PMCG E ASSOCIAÇÃO VIDA NOVA DOS REMIDOS 
NO SENHOR. VALOR GLOBAL: R$ 8.000,00. DOTAÇÃO OÇAMENTÁRIA: 23 695 1002 2082; 
3350.41 - 000. VIGÊNCIA: 60 DIAS. SIGNATÁRIOS: LUIZ ALBERTO LEITE E ALESSANDRA 
FREITAS DANTAS DE SOUSA.

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXTRATO DE CONVÊNIO
INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2016/SEDE/PMCG. OBJETO: REALIZAÇÃO 

DO EVENTO DENOMINADO “A PALAVRA REVELADA”, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 09 DE 
FEVEREIRO DE 2016. PARTES: SEDE/PMCG E INSTITUIÇÃO ADVENTISTA NORDESTE BRA-
SILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00. DOTAÇÃO 
OÇAMENTÁRIA: 23 695 1002 2082; 3350.41 - 000. VIGÊNCIA: 60 DIAS. SIGNATÁRIOS: LUIZ 
ALBERTO LEITE E GABRIEL DOS SANTOS BRITO CERQUEIRA.

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXTRATO DE CONVÊNIO
INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 008/2016/SEDE/PMCG. OBJETO: REALIZAÇÃO 

DO EVENTO DENOMINADO “RENASCER”, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO 
DE 2016. PARTES: SEDE/PMCG E ASSOCIAÇÃO SHALOM. VALOR GLOBAL: R$ 7.000,00. DO-
TAÇÃO OÇAMENTÁRIA: 23 695 1002 2082; 3350.41 - 000. VIGÊNCIA: 60 DIAS. SIGNATÁRIOS: 
LUIZ ALBERTO LEITE E ÉDER QUEIROZ CAVALCANTI.

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXTRATO DE CONVÊNIO
INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2016/SEDE/PMCG. OBJETO: REALIZAÇÃO 

DE EVENTO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2016. PARTES: SEDE/PMCG E ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL BLOCO JACARÉ DO AÇUDE VELHO. VALOR GLOBAL: R$ 5.000,00. DOTAÇÃO 
OÇAMENTÁRIA: 23 695 1002 2082; 3350.41 - 000. VIGÊNCIA: 60 DIAS. SIGNATÁRIOS: LUIZ 
ALBERTO LEITE E FLÁVIO CÂNDIDO FREIRES. 

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 166/2015/STTP PARTES: STTP/ 

PAULO GERMANO FARIAS CAVALCANTE - ME. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO 
RAMO DA ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POSTES 
METÁLICOS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, TACHAS E TACHÕES. DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: FUNCIONAL PROGRAMATICA: 15 451 1029 2153/ FONTE DE RECURSOS: 
000/ELEMENTOS DE DESPESA: 3390.39 / 4490.51: DO VALOR: O VALOR ORIGINAL DO CON-
TRATO FOI ALTERADO DE R$ R$ 69.900,00 (SESSENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS), 
PARA  85.923,50(OITENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E VENTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA 
CENTAVOS) COM UM ACRESCIMO DE 22,92% NO VALOR DE R$ 16.023,50 (DEZESSEIS MIL 
VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),  COM FULCRO NO 65, II, § 1º, DA LEI Nº 
8.666/93 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015. SIGNATÁRIOS: FELIX ARAUJO NETO E  
PAULO GERMANO FARIAS CAVALCANTE. DATA DE ASSINATURA: 27/01/2016. 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.003/2015. PARTES: SEMAS/

PMCG E JET PRINT INFORMÁTICA LTDA - MEOBJETO CONTRATUAL: SERVIÇOS DE REMA-
NUFATURAS, RECICLAGEM DE CARTUCHOS A VÁCUO PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS 
DE JATO DE TINTA E LASER NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.OBJETO 
DOADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR DE 30/01/2016, ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2016.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:08 243 1018 2191 E OUTROS. ELEMENTO DE DESPE-
SA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 000/029. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA LEI Nº 
8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E FELIPE TEIXEIRA RIBEIRO.DATA DE 
ASSINATURA: 28/01/2016 .

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeira Oficial, designada pela portaria nº 002/2016, nos termos da Lei nº 10.520 e Lei nº 
8.666/93, e suas alterações, Adjudica o resultado do Pregão Presencial nº 001/2016, para Serviços 
Especializados em Auditoria e Consultorias na Área Tributária, Fiscal, Setor Pessoal, e Emissão 
de Pareceres. Com valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito e quinhentos reais) em favor da empresa 
Gustavo Lacerda Estrela Alves - Eirelli-EPP-CNPJ/MF Nº 20.831.599/0001-12. 

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

Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeira e observado o parecer jurídico. Ho-

mologo o Processo Administrativo nº 001/2016 - Pregão Presencial nº 001/2016. Objeto Serviços 
Especializados em Auditoria e Consultorias na Área Tributária, Fiscal, Setor Pessoal, e Emissão 
de Pareceres. Em favor da empresa Gustavo Lacerda Estrela Alves-Eirelli-EPP-CNPJ/MF Nº 
20.831.599/0001-12. Valor R$ 38.500,00 (trinta e oito e quinhentos reais). 

São José de Princesa - PB, 25 de Janeiro de 2016. 
Luís Ferreira de Morais

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Serviços Especializados em Auditoria e Consultorias na Área Tributária, Fiscal, Setor 
Pessoal, e Emissão de Pareceres. Fundamento legal: Pregão Presencial nº 001/2016. Vigência: 
até 31 de dezembro de 2016, partes contratantes: Município de São José de Princesa-PB e CT Nº 
001/2016 27/01/2016. Gustavo Lacerda Estrela Alves-Eirelli-EPP-CNPJ/MF Nº 20.831.599/0001-12. 
Valor R$ 38.500,00 (trinta e oito e quinhentos reais). São José de Princesa - PB, 27 de Janeiro de 
2016, Luís Ferreira de Morais-Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
 AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2016.

OBJETO: Execução de serviço de construção e urbanização da Praça São Sebastião no Sítio 
Ponta da Serra no Município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 19/02/2016, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista,28 de Janeiro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de refeições, destinados ao 

município de Bernardino Batista. Data e Local, às 10:00 horas do dia 12/02/2016, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 28 de Janeiro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01002/2016
A Prefeitura Municipal de Cajazeiras, sediada na Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253- Cen-

tro - Cajazeiras - PB, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados pela 
portaria nº 158/2015, Torna público para conhecimento dos interessados que realizará a licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras em sessão pública eletrônica a partir das 09:00 horas do dia 18 
de fevereiro de 2016, através do site www.cidadecompras.com.br, para: AQUISIÇÃO DE ELETRO 
ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, BEM COMO TODAS AS SUAS SECRETARIAS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0009/2006. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço supracitado, 
ou nos sites: www.cidadecompras.com.br, www.cajazeiras.pb.gov.br. Informações: no horário das 
07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3531-4383.

Cajazeiras - PB, 27 de Janeiro de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA

Pregoeiro 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
CT Nº 00040/2014 - 01.08.14
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil pra a execução do serviço 

de construção de uma quadra esportiva.FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, § 1º, inciso I, Lei nº. 8.666/93.
JUSTIFICATIVA: prorrogação do prazo para continuidade dos serviços visando à conclusão da obra. 
VIGÊNCIA: 885 (cento e oitenta) dias. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado 
Bravo e MULTISERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME - R$ 501.603,61

Gado Bravo - PB, 21 de janeiro de 2016.
AUSTERLIANO EVALDO ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo. Ref: ao contrato n°. 0019/2014. Objeto: prorrogação por mais 04 (quatro) 
meses, contados do termino do prazo de vigência do segundo termo aditivo datado em12/06/2015 
e com termino de vigência em 20/01/2016, celebrado inicialmente entre as partes objetivando a 
executar serviços na Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Padrão I, conforme Projeto 
Básico. Contratante: Prefeitura Municipal de Borborema – Maria Paula Gomes Pereira – Prefeita. 
Contratado: Ly Construções e Serviços Eireli – ME - CNPJ: 07.854.477/0001-83 - Iremar Rodrigues 
dos Santos. Justificativa: Atraso na liberação dos recursos por parte do Ministério da Saúde, conforme 
justificativa técnica. Regimento: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data Termo Aditivo: 
15/01/2016. Nova vigência do contrato com 3º Termo Aditivo: 21/05/2016.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 08h30min do dia 12 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
materiais de expedientes e didáticos, destinados à manutenção dos programas, ações e atividades 
de todas as Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2007. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3360-1010.

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

Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 11h30min do dia 12 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamento 
e Material Permanente (ar condicionado; oftalmoscópio e um Veículo Pickup Cabine Dupla 4x4), 
destinados aos PSF’S I e II deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2007. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3360-1010.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 14h00min do dia 12 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar, Programas Federais e 
demais setores da Administração Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2007. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3360-1010.

Borborema - PB, 27 de Janeiro de 2016.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

IPONATIAN DA SILVA CANDEIA  = CNPJ/CPF Nº 12.263.264/0001-17, Torna público que  a  
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu LICENÇA DE OPERAÇÃO  
nº 2487/2015 em João Pessoa, 06 de novembro de 2015 – Prazo 730 dias. Para atividades de: 
Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos. 
Na (o) SITIO SERROTA DOS BOIS – ZONA RURAL- Município: QUIXABA – UF:PB. Processo: 
2015-004891/TEC/LO-0400

PBTUR - EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A, CNPJ nº 08.946.006/0001-68, torna público 
que requereu a renovação da Licença e Operação a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, PROCESSO Nº 2015-007633/TEC/LO-1174. RLO=Nº 1652/13=PROC.Nº 13-
1723= EDIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO ÓRGÃO OFICIAL DE TURISMO, CONSTITUIDO DE 
02 PAVIMENTOS = IT: 1.221.471,00=AC:2714,38=NE:77=L/ATV: AV. ALMIRANTE TAMANDARÉ 
Nº 100, TAMBAÚ. JOÃO PESSOA – PB.

PB LUB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 41.219.130/0001-05 Torna público 
que a  SEMABY – Secretaria de Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 0030/2016 – Pra-
zo: de 730 dias. Para a atividade de COMERCIALIZAÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, CERAS, 
FILTROS E CIMENTO. Processo: nº 2015-0063/TEC/L0.

ELETRICIDADE DO BRASIL S/A – CNPJ/CPF Nº 10.538.273/0001-48 Torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº C1/2016  em 
João Pessoa, 13 de janeiro de 2016 - Prazo: 300 dias. Para a atividade de: USINA TERMOELETRICA 
COM POTÊNCIA DE 1.267,50 MW,DENOMINADO UTE EBRASIL NE II E AS INSTALAÇÕES DE 
SUPRIMENTOS DE GÁS NATURAL; NAVIO DE REGASEIFICAÇÃO FSRU(FLOATING,STORAGE 
AND REGAS UNIT) COM 175.000 bcm e cap. de  regaseificação de 14 Milhões de bcm/dia, A  FSRU 
INCLUI A  ESTOCAGEM DE GNL, UNIDADE DE REGÁS, PRESSURIZAÇÃO DO GÁS NATURAL; 
INFRAESTRUTURA DE ANCORAGEM DE FSRU E DOS NAVIOS DE ENTREGAS; GASODUTO 
SUBAQUATICO COM  10 KM DE EXTENSÃO; SUPRIMENTO DE ÁGUA E REFRIGERAÇÃO, 
LINHA DE TRANSMISSÃO Na(o) - FAZENDA TAMBAUZINHO, GLEBA III – ZONA RURAL Município: 
SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2016-000203/TEC/LP-2641

CONSTRUTORA SOLI LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.098.297/0001-96 Torna público que a  SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 68/2016 em João 
Pessoa, 13 de janeiro de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar com 
06 unidades habitacionais, dotada de sistema de esgotamento sanitário, composto  de fossa séptica 
e sumidouro. Na(o) – RUA INEZ PEDROZA SOARES , QD-04, LT-14, LOTEAMENTO JOÃO PAULO 
II, JOÃO PAULO II Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-007807/TEC/LP-2621

BOA VIAGEM PNEUS – CNPJ/CPF Nº 17.690.758/0001-00 Torna que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 92/2016 em João 
Pessoa, 15 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Recauchutagem de Pneus 
em Geral Na(o) RUA FRANCISCO MARQUES DA FONSECA, S/N Município: BAYEUX – UF: PB. 
Processo: 2015-005609/TEC/LO-0544

MARILENE SILVA DA ANUNCIAÇÃO – CPF Nº 486.118.834-20 Torna público que requereu a 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia para Construção de Fossa e Sumidouro 
situado a Rua José Antonio de Souza Maranhão, S/N QD.243 – LT.328 – ERNANI SÁTIRO - JOÃO 
PESSOA - PB.

SION CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.243.105/0001-46 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a licença Prévia nº 127/2016 em 
João Pessoa, 19 de janeiro de 2016 – Prazo de: 365 dias. Para a atividade de: Edificação residencial 
multfamiliar com 16 (dezesseis) Unidades Habitacionais e sistema de esgotamento interligado a 
rede da Cagepa. Na(o) AV. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO – S/N QD. 050 LT. 0270 Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000059/TEC/LP-2633

RNAZA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 10.622.419/0001-39, torna público que requereu a  
SEMAPA ( Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura) do Município de Cabedelo – PB  a 
Licença de Operação para funcionamento de um escritório administrativo, situado à Avenida Oceano 
Atlântico, 328 sala 001, intermares Cabedelo – PB. 

 J3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – CNPJ Nº 17.166.077/0001-39 Torna público 
que a  SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 19/2016 em João Pessoa, 6 de janeiro de 2016 - Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: 
Edificação multifamiliar com três pavimentos.Na(o) RUA  ARNALDO COSTA – LT-360, QD-131,ST-28 
Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2015-007553/TEC/LO-1149

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 00007/2016

A Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos torna público que fará realizar através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Apolônio Pereira, 112 - Centro - Brejo dos Santos - PB, 
às 14h30min horas do dia 16 de Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para: Aquisição gradual e diária de Combustíveis e demais derivados de petróleo para 
o abastecimento da frota do municipal e G. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 14h30min 
as 17h00min horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Brejo dos Santos/PB, 28 de Janeiro de 2016.
ALAN JACKSON MIRANDA DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 00006/2016

A Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos torna público que fará realizar através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Apolônio Pereira, 112 - Centro - Brejo dos Santos - PB, 
às 08h30min horas do dia 16 de Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para: Locação de veículos para o Transporte Escolar da Rede Pública de Ensino do 
Município de Brejo dos Santos/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 14h00min as 
17h00min horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Brejo dos Santos/PB, 28 de Janeiro de 2016.
ALAN JACKSON MIRANDA DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
A Prefeitura Municipal de Olho D`água, através do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento 

dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016, 
para aquisição de combustíveis, lubrificantes e aditivos  de forma parcelada, de acordo com as 
especificações e condições estabelecidas no edital, seus anexos e leis federais, cuja abertura 
será no dia 12.02.2016 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto 
de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D`água - PB. O edital e demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
contato pelo telefone (0**83) 3483-1003.

Olho D`água - PB,  28 de Janeiro de 2016.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
A Prefeitura Municipal de Olho D`água, através do seu Pregoeiro, torna público para conhe-

cimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00002/2016, para aquisição de combustíveis em João Pessoa de forma parcelada, de acordo com 
as especificações e condições estabelecidas no edital, seus anexos e leis federais, cuja abertura 
será no dia 12.02.2016 às 11:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto 
de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D`água - PB. O edital e demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
contato pelo telefone (0**83) 3483-1003.

Olho D`água - PB,  28 de Janeiro de 2016.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
A Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de seu Pregoeiro e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00003/2016, tipo menor preço por item, para aquisição de equipamentos e material 
permanente (móveis, eletrodomésticos, informática, equipamentos médico hospitalar, equipamen-
tos odontológico, veículos e material permanente), de acordo com as especificações e condições 
estabelecidas no edital, seus anexos e leis federais, cuja abertura será no dia 12.02.2016 às 14:00 
horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho 
D`água - PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no ende-
reço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3483-1003.

Olho D`água - PB,  28 de Janeiro de 2016.
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento parcelado de combustíveis, destinado a 
manutenção das atividades da Câmara Municipal de São Domingos. Data e Local, às 08:30 horas 
do dia 15/02/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Joaquim Queiroga de Assis, S/N - Centro - 
São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 28 de Janeiro de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis, óleos lubrificantes e filtros de óleo, para aten-

der a demanda da frota de veículos da Prefeitura e todas as Secretarias do município de Joca 
Claudino - PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Joca Claudino
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00001/2016 - 28.01.16 - MARGARIDA MARIA DUARTE - R$ 603.790,00
CT Nº 00002/2016 - 28.01.16 - POÇO DANTAS PETROLEO LTDA - R$ 324.500,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTRINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS 

DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2016.
DOTAÇÃO: 04 122 0010 2002 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 04 122 

0010 2003 MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04 123 0010 2004 MANUT. 
DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 12 361 0010 2009 MANUT. DAS ATIV. DA SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 0050 2037 MANUT. FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 12 
361 0050 2038 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 20 122 0010 2010 MANUT. E ADM. DAS 
ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA 15 122 0010 2005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS 
E SERV. PÚBLICO 08 122 0010 2006 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL 
04 695 0190 2074 MANUT. SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 20 602 0150 2099 MANUT. 
DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PESCA 26 782 0120 2102 MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS DO MUNICÍPIO 26 782 0120 2110 MANUT. E ADM DAS ATIV. DA SECRETARIA DE 
TRANSPORTE 3390.30 99 001 MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00002/2016 - 28.01.16 - GRÁFICA E EDITORA RONDA LTDA - R$ 43.737,50
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
combustíveis, óleos lubrificantes e filtros de óleo, para atender a demanda da frota de veículos da 
Prefeitura e todas as Secretarias do município de Joca Claudino - PB; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: MARGARIDA MARIA DUARTE - R$ 603.790,00; POÇO 
DANTAS PETROLEO LTDA - R$ 324.500,00.

Joca Claudino - PB, 28 de Janeiro de 2016
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE-
VENTIVOS E CORRENTIVOS EM GELADEIRAS, BEBEDOUROS, AR CONDICIONADO TIPO 
SPLIT, AR CONDICIONADO TIPO JANELA E VENTILADORES ESPECIFICADOS NO TERMO 
DE REFERENCIA ANEXO AO REFERIDO PROCESSO LICITATÓRIO, ATENDENDO AS NECES-
SIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 
DO RIO DO PEIXE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LUSO 
CONSTRUCLIMA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - R$ 68.089,50.

São João Rio do Peixe - PB, 28 de Janeiro de 2016
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL GRÁFICO DESTRINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA 
HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: GRÁFICA E EDITORA RONDA LTDA - R$ 43.737,50.

Santa Helena - PB, 28 de Janeiro de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

  
 MUNICIPIO DE VISTA SERRANA

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016

O município de VISTA SERRANA através de seu presidente torna público, que está aberta lici-
tação para Contratação de Serviços de execução de obra para Reforma e Ampliação das Escolas 
do município de vista serrana ante as condições estabelecidas na planilha orçamentaria Edital, e 
lei 8.666/93. A reunião será no dia 16 de Fevereiro de 2016, ás 08:30, na sala da CPL, no endereço 
Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000 
Fone/fax 83 3436-1137

Recursos caixa econômica federal
Vista Serrana, PB, 19 de janeiro de 2016.

Eduilson Araujo Silva
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviço de reforma de pneumáticos, 
destinados a manutenção da frota de veículos do Município. Data e Local, às 08:00 horas do 
dia 15/02/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São 
Francisco - PB.

São Francisco - PB, 28 de Janeiro de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de consultas médicas especia-

lizadas de diversas áreas, destinados a manutenção da saúde pública do Município. Data e Local, 
às 09:00 horas do dia 15/02/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 
55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco - PB, 28 de Janeiro de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016
OBJETO: Contratação de empresa para locação e manutenção mensal de softwares na área 

publica, destinados a manutenção das atividades administrativas da Câmara Municipal de São 
Francisco. Data e Local, às 14:30 horas do dia 15/02/2016, na sala de Reuniões da Câmara, Rua 
Seledon Pereira Lopes, 24 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco - PB, 28 de Janeiro de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro
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