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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
24o  Mín.

33o  Máx.
21o Mín.

35o Máx.
23o Mín.

DÓLAR    R$ 3,680  (compra) R$ 3,681  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,530  (compra) R$ 3,830  (venda)
EURO   R$ 4,184  (compra) R$ 4,189   (venda)

l Orçamento Democrático inicia 6a feira o 2o bloco de audiências. Página 3

l Mestres da Educação e Escola de Valor inscrevem até dia 15. Página 7

l Criptografia deixa mensagens do WhatsApp mais seguras. Página 8

l Litoral, Brejo e Cariri são mais procurados para turismo rural. Página 13
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ATIvIDADE FÍsIcA gRATUITA
Ação vai beneficiar 300 estu-
dantes estaduais.  PÁgINA 20

BElO PEgA O lINENsE
Jogo vale vaga para a 2a etapa 
da Copa do Brasil.  PÁgINA 17

IrrEguLArIDADEs

fALsA MOrADA

Uma fiscalização do Conselho Regional de Medicina encontrou 
aparelhos quebrados, material fora da validade e até baratas na en-
fermaria. PMJP tem 30 dias para solucionar problemas.  PÁgINA 5

Dois servidores da Prefeitura de Santa Rita e um funcionário de cartório foram presos 
sob suspeita de falsificação de documentos para o Minha Casa, Minha Vida.  PÁgINA 6
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fOtO: Walter Rafael

cRM propõe 
o fechamento 
do Trauminha

PF desmonta esquema na Paraíba

Intermodal

Amigos prestam 
homenagem ao jorna-

lista Martinho  
Moreira Fran-
co, que com-
pleta hoje 70 
anos de idade. 
PÁgINA 21

O setentão da 
prosa e crônica

Vila Olímpica Parahyba vai sediar as ações do Dia Mundial da Atividade Física e da Saúde

Relatório da fiscalização do CRM foi apresentado ontem e encaminhado ao Ministério Público 

Durante solenidade de abertura, no Transamerica Expor Center, em SP, o governador Ricardo Coutinho destacou a modernização do terminal paraibano
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fOtO: Evandro Pereira

Ricardo participa de feira internacional
governador apresentou as potencialidades do Porto de cabedelo no evento que é consi-

derado o maior das Américas para os setores de logística e transporte de cargas.  PÁgINA 3

2o Caderno

gerente de resort é 
suspeito de fraude 
de r$ 2 milhões

 

Procuradoria da 
república investiga 
superfaturamento

 

golpe de luxo
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CPI da Lagoa
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A Operação Lava Jato da Polícia Fede-
ral que investiga um suposto esquema de 
pagamento de propinas, envolvendo as 
maiores empreiteiras do país, para ban-
car a sustentabilidade política do gover-
no, transformou-se em uma espécie de 
poço sem fundo, ou cartola de mágico – 
ninguém sabe o que dali pode sair.

Quando tudo parece caminhar para 
um desfecho, eis que uma nova fase da 
Lava Jato lança um petardo de alto teor 
explosivo sobre a opinião pública. O de on-
tem foi a condução coercitiva do ex-presi-
dente Lula, para depoimento aos agentes 
federais. O de hoje foi o “desengavetamen-
to” do caso Celso Daniel.

Como o leitor deve estar lembrado, o 
prefeito de Santo André (SP), Celso Da-
niel (PT), foi sequestrado e assassinado 
em janeiro de 2002. Durante as investi-
gações, sete testemunhas morreram em 
circunstâncias consideradas misterio-
sas. A polícia concluiu que o crime não 
teve motivações políticas.

O caso Celso Daniel veio à tona na 
27ª fase da Lava Jato, intitulada Carbo-
no 14. O juiz Sérgio Moro, que comanda 
o julgamento dos crimes identificados 
na Operação da Polícia Federal, afirmou 
que a morte do prefeito petista pode es-
tar associada a um esquema de corrup-
ção na Prefeitura de Santo André.

O país virou de ponta cabeça. De um 
lado, a Polícia Federal e o Ministério Pú-
blico fazem uma varredura sem trégua, 
inclusive extrapolando aqui e ali suas 

prerrogativas constitucionais, na ten-
tativa de ligar todos os fios da meada e 
colocar um ponto final, ou seja, concluir 
o inquérito da Lava Jato.

Os parlamentares da Câmara dos 
Deputados estão engalfinhados hoje no 
encaminhamento de apenas dois pro-
cessos: a cassação do presidente da 
Casa, Eduardo Cunha (PMDB), por de-
coro parlamentar, e o impedimento da 
presidente Dilma Rousseff, por crime de 
responsabilidade.

Já o Palácio do Planalto também sus-
pendeu a agenda nacional, para centrar 
fogo na defesa do mandato da presiden-
te Dilma. Até mesmo o “superministro” 
Lula, guindado ao cargo para ser o “sal-
vador da pátria”, ainda não conseguiu 
desvencilhar-se das malhas jurídicas, 
para tirar suas cartas da manga.

Entre os gritos de “Impeachment!”, 
de um lado, e “Não vai ter golpe!”, do ou-
tro, o país segue por uma trilha perigo-
sa, ladeada por fossos políticos e econô-
micos. Há problemas urgentes a serem 
solucionados, como o desemprego cres-
cente e a debilitação da saúde pública 
pelo mosquito Aedes aegypti.

Crise institucional é tudo o que o 
Brasil não precisa. Ganha força, nas ruas 
e no Congresso Nacional, o argumento 
de que a presidente não cometeu crime 
de responsabilidade, portanto não pode 
ser impedida de concluir o mandato. Es-
pera-se um desfecho rápido, justo e pa-
cífico, para esta crise sem precedentes.

Editorial

Rápido, justo e pacífico
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O procurador foi além ao di-
zer: “Acredito que dentro de 
um mês eu terei novidades, 
mas por enquanto, eu posso 
dizer que, de fato, pelo re-
latório da CGU, se constatou 
um sobrepreço da obra, con-
forme já foi divulgado. São 
informações técnicas que 
precisam ser aprofundadas. 
A CGU fez uma medição e 
confirmou algo errado na 
medição de retirada de areia 
do fundo  da Lagoa.”

Ainda sobre a entrevista, o 
procurador admitiu acionar a 
Polícia Federal para investigar 
o suposto crime praticado 
contra o erário público. “Após 
umas diligências iniciais, é 
possível que depois haja a re-
quisição de inquérito policial 
para que a polícia investigue 
a parte criminal e aqui a gen-
te (MPF) investigue a parte 
eventual de improbidade”, 
disse o procurador sobre as 
supostas irregularidades.

Agora não há mais desculpas 
para o caso. O procurador da 
República na Paraíba, Yordan 
Delgado, confirmou, ontem, 
a existência de sobrepreço 
na obra de revitalização do 
Parque Solon de Lucena – La-
goa, conforme constado pela 
Controladoria Geral da União 
(CGU). Em entrevista à Rádio 
Tabajara, o representante do 
Ministério Público Federal no 
Estado ainda admitiu acio-
nar a Polícia Federal no caso.  

uEpb E O ALzhEImER
Um projeto de extensão desenvolvido pelo Departamento de Fisioterapia da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) tem ajudado a melhorar a qualidade de vida dos pacientes acometidos do mal de 
Alzheimer. Batizado de “Neurosard Alzheimer: cuidado do paciente com demência e seu cuidador”, 
o projeto coordenado pela professora Valéria Ribeiro Nogueira Barbosa consiste na assistência 
gratuita aos portadores da doença de Campina Grande e região. São sessões de Fisioterapia que 
ajudam os pacientes a melhorarem os movimentos do corpo e a autoestima.

“Trabalhamos em situação de guerra!”. Do pre-
sidente do Sindicato dos Médicos da Paraíba, 
Tarcísio Campos, descrevendo o caos em que 
está o atendimento no Trauminha. Esta sema-
na, um paciente e um médico quase se engal-
finharam na recepção do hospital, o que levou 
a direção da unidade a chamar a Polícia Militar 
para acalmar os ânimos.

CASO DE pOLíCIA
nEnhumA muDAnÇAOs erros de Moro

Há que se ter paciência, capacidade de pes-
quisa e persistência para que se possa compreen-
der a complexidade da operação Lava Jato e a 
difícil situação econômico financeira à qual vem 
submetendo o país nos últimos dois anos. Não se 
pode entender a profundidade da operação por 
via do noticiário factual espetacular, tampouco a 
partir da guerrilha de narrativas deflagrada dia-
riamente nas redes sociais, a qual demoniza ou 
santifica o magistrado de primeira instância do 
Paraná, Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato.

Os blogs de esquerda têm dado um con-
tributo importante às denúncias que cercam a 
operação. Jânio de Freitas, prestigiado colunis-
ta da Folha de São Paulo, tem denunciado com 
veemência o caráter eminentemente político da 
Lava Jato, ocupada em criminalizar o Partido 
dos Trabalhadores, escudada na ideia do comba-
te à corrupção instalada no país a partir do pri-
meiro governo Lula.

Surpreendentemente, a Folha de São Paulo 
do último domingo, em longa reportagem mul-
timidiática, com diversos materiais paralelos, 
denuncia fatos que vinham sendo apresentados 
por advogados de defesa: A Lava Jato foi cons-
truída, desde a sua origem, sob os alicerces da 
ilegalidade. A sanha investigativa do juiz Moro 
desconsidera preceitos constitucionais, ignora 
hierarquias processuais e incorre em desrespeito 
a direitos humanos fundamentais, na busca por 
delações premiadas e constituição de provas para 
a tese defendida: A quadrilha petista e a necessi-
dade do seu extermínio.

Li a matéria a partir do blog Tijolaço, em 
http://www.tijolaco.com.br/blog/lava-jato-ile-
gal-desde-origem-materia-devastadora-do
-uol/e pensei em pelo menos duas questões a 
serem discutidas a partir da publicação: A es-

perteza do juiz Moro, e o seu açodamento, duas 
condutas inconciliáveis, e que poderão decretar 
a morte da Lava Jato.

O juiz Moro foi esperto, tomou sob sua res-
ponsabilidade, um crime aparentemente comum, 
ocorrido em Londrina, que, a partir de grampos 
ilegais, revelou relações explícitas e ilícitas entre 
dois grandes personagens da investigação, o polí-
tico do PP, José Janene, já falecido, e o doleiro Albert 
Youssef. Conforme denuncia a reportagem da Fo-
lha,  “Documentos obtidos pelo UOL apontam indí-
cios da existência de uma prova ilegal no embrião 
da operação, manobras para manter a competên-
cia na 13ª Vara Federal de Curitiba, do juiz Sérgio 
Moro, e até pressão sobre prisioneiros”.

O plano de Moro é simples e previsível. Escu-
dado pelo mote do combate à corrupção, e tendo 
como forte aliado a mídia comercial privada, o 
juiz lança mão de expedientes conhecidos: Con-
duções coercitivas, prisões preventivas renova-
das de acordo com a conveniência do juiz, e o fim 
desejado, as delações premiadas. O vazamento 
seletivo é o pivô do sucesso da operação que já se 
prolonga por mais de oito anos.

O novo herói das elites parece ter pressa e se-
guidamente age com açodamento, veja-se o caso da 
divulgação dos grampos telefônicos envolvendo a 
presidente Dilma e o presidente Lula. A árvore de 
Moro pode ruir, e sua queda poderá se dar pela forte 
dose de veneno que ele próprio emprega, a fim de 
fazer valer a sua tese, cimentada em provas frágeis, 
cercadas de ilegalidade.

A mão firme de Moro, sua determinação em co-
meter ilegalidades, parece sugerir algo ainda mais 
devastador. Moro pode ser somente um dos agentes 
do capital internacional, interferindo na geopolítica 
em que o polo dos Brics venha a ser desestabilizado. 
Mas esse é tema para uma próxima coluna.

A árvore de moro pode ruir, e sua queda poderá se dar pela forte dose de 
veneno que ele próprio emprega, a fim de fazer valer a sua tese”.

Artigo Joana belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

O descaso para com a saúde pública 
em João Pessoa é notório. Esta po-
deria ser uma acusação da oposição, 
como, de fato, é um tema que faz par-
te do discurso dos que exercem o po-
der fiscalizador da atual gestão. Mas 
politização à parte, esta é uma cons-
tatação – e não, necessariamente, 
uma acusação – do Conselho Regional 
de Medicina da Paraíba (CRM), enti-
dade que tem o olhar técnico sobre o 
problema em questão. É grave, explo-
sivo até, o relatório apresentado ontem pelo CRM após a fiscalização realizada no Complexo Hospi-
talar de Mangabeira, chamado popularmente de Trauminha. A situação é tão grave, com flagrantes 
problemas de gestão, que o diretor de fiscalização, João Alberto Morais, sugere a drástica solução, 
em face dos riscos aos quais os pacientes são sujeitados – “Deveria ser fechado” – e propôs que 
os órgãos competentes determinem o ‘bloquio de bens da prefeitura”. O CRM apontou fatos que 
estão em sentido contrário ao que deveria ser o funcionamento de uma unidade hospitalar: fal-
ta de higiene na enfermaria, onde até baratas convivem com pacientes e funcionários, falta de 
medicamentos e insumos nos setores de traumatologia e ortopedia, equipamento de raio X sem 
funcionar e um tomógrafo que, quebrado, está inoperante há dois. Outra constatação ratificada 
pelo órgão: superlotação na urgência e na emergência, assim como na área vermelha, que deveria 
abrigar cinco pessoas, mas havia onze em atendimento, de acordo com o presidente do conselho, 
João Gonçalves de Medeiros Filho. O CRM vai entregar o relatório ao Ministério Público da Paraíba. O 
presidente do Sindicato dos Médicos, Tarcísio Campos, disse que os médicos são obrigados a esco-
lher os pacientes que serão atendidos e deu o diagnóstico: o problema do Trauminha é de gestão.

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Não é a primeira vez que o CRM cons-
tata graves irregularidades no fun-
cionamento do Trauminha. Há seis 
meses, a entidade recomendou uma 
série de adequações à Prefeitura 
de João Pessoa. Agora, os técnicos 
constataram problemas idênticos e 
outras situações mais graves – “Não 
houve muita diferença”, afirma João 
Gonçalves de Medeiros Filho.
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Ricardo participa do maior evento de 
logística e comércio exterior da AL 
Intermodal South America 
e InfraPortos acontecem 
até amanhã, em São Paulo

O governador Ricardo 
Coutinho participou, nes-
sa terça-feira (5), da Feira 
Internacional Intermodal 
South America, que acon-
tece até quinta-feira (7) 
no Centro de Convenções, 
Transamerica Expor Cen-
ter, em São Paulo. O evento 
é considerado o maior das 
Américas para os setores 
de logísticas, transporte de 
cargas e comércio exterior. 
Em paralelo ao Intermodal, 
ocorre também no mesmo 
local o InfraPortos, voltado 
para tecnologia e equipa-
mentos para armazéns, ter-
minais e portos.

Na Intermodal, o Go-
verno do Estado, por meio 
do Porto de Cabedelo, mon-
tou um estande de 30m² 
para apresentar os atrati-
vos do porto paraibano e 
buscar novos negócios. O 
porto possui cais de 602 
metros de extensão, calado 
de 9,13 metros homologa-
dos pela Marinha do Brasil, 
todavia possui 90% dos 8 km 
de canal de acesso com 11 
metros, restando dragar 
apenas um pequeno trecho; 
silagem para 35.000 tone-
ladas de grãos, 14.000m² 
de armazéns cobertos e 
18.000m² de pátios.

Durante a solenidade 
oficial de abertura do Inter-
modal 2016, o governador 
Ricardo Coutinho ressaltou 
que o evento representa a 
interligação de setores que 
visam a evolução da área 
de transporte de cargas. “É 
uma satisfação para a Pa-
raíba participar mais uma 
vez desse evento, através 
da Companhia Docas. Esta-
mos situados em um espa-
ço estratégico no Nordeste 
e é preciso saber usar o 
nosso porto de forma ade-
quada e inteligente. Mais 
uma etapa da moderniza-

O segundo bloco de audiências 
regionais do Orçamento Demo-
crático Estadual será aberto nesta 
sexta-feira (8), a partir das 19h, em 
Mamanguape (14ª Região), seguin-
do no sábado (9), às 16h, em Espe-
rança (3ª), na segunda-feira (11), às 
19h, em Solânea (2ª) e na terça-feira 
(12), a partir das 19h, em Itabaiana 
(12ª Região). As audiências devem 
dar oportunidade às populações das 
quatro regiões participantes (55 mu-
nicípios envolvidos) ao diálogo di-
reto com o governo, para a eleição 
das prioridades de investimentos do 
próximo ano.

O ciclo de audiências do Orça-
mento Democrático teve início no 
dia 18 de março e já foi realizado 
nas regiões de Cajazeiras (9ª), Sousa 
(10ª), São Bento (8ª) e Pombal (13ª). 
Mais de seis mil pessoas já partici-
param, dialogando de forma de-
mocrática e direta, sugerindo e rei-
vindicando obras, ações e serviços 
para as regiões, de acordo com as 
necessidades consideradas mais re-
levantes apontadas pelas próprias 
comunidades.

Para este segundo bloco de au-
diências, o secretário-executivo do 
Orçamento Democrático, Gilvanil-
do Pereira, informa que o governo 
estará disponibilizando mais uma 
ferramenta para ouvir a população, 
por meio da “Cabine Democrática”. 
“Estaremos disponibilizando a ‘Ca-
bine Democrática’, onde as pessoas, 
que porventura não conseguirem se 
inscrever para falar diretamente ao 
governador e toda a sua equipe de 
auxiliares no microfone aberto, po-
derão opinar, sugerir e reivindicar 
através de formulário aquilo que 
gostariam de ter argumentado em 
defesa de alguma reivindicação para 
a região”, informou. 

Em cada audiência do Orçamen-
to Democrático, a população elege 
três prioridades de investimentos 
para a região. A audiência da região 
de Mamanguape será realizada no 
ginásio da Escola Técnica, a de Espe-
rança, no Ginásio “O Vovozão”, a de 
Solânea no ginásio Adauto Silva, lo-
calizado no centro da cidade e a de 
Itabaiana, no ginásio da Escola Esta-
dual Dr. Antônio B. Santiago.

ODE realiza segundo bloco de audiências
ORÇAMENTO DEMOCRáTiCO EsTADuAl

ção do Porto de Cabedelo 
será feita em breve, através 
de convênio com o Governo 
Federal, para renovação da 
sinalização náutica do ca-
nal, dando mais eficiência 
e agilidade ao trabalho no 
local, aumentando também 
nossa lucratividade em cer-
ca de 10%. Este evento se 
destaca por reunir repre-
sentantes dos diversos mo-
dais buscando o desenvol-
vimento de todas as áreas”, 
enfatizou.

Ricardo ainda lembrou 
que o aprimoramento da 
malha rodoviária da Paraí-
ba também contribui para 

o escoamento da produção. 
“Poucos Estados do Brasil 
têm conseguido fazer um 
investimento deste porte 
em logística, através de es-
tradas. No Estado, nós já en-
tregamos mais de 1.600 qui-
lômetros e vamos concluir o 
restante, o que é importante 
porque, através de Cabede-
lo, se acessa outras cidades 
e estados e a qualidade das 
estradas facilita essa movi-
mentação”, observou o go-
vernador.

Para o ministro dos 
Portos, Helder Barbalho, 
o fato de o Brasil sediar 
este evento mostra o pro-

tagonismo do País na área. 
“Temos a oportunidade de 
mostrar o nosso protago-
nismo em relação à área 
de logística, transporte de 
cargas e comércio exterior. 
Estamos aqui operando 
oportunidades de negócios 
e indo na contramão da cri-
se econômica. É muito im-
portante darmos condições 
para o escoamento da pro-
dução, seja através do setor 
rodoviário, aquaviário, por-
tuários, entre outros. Con-
tinuaremos a aprimorar os 
meios que proporcionem o 
crescimento deste setor”, 
ressaltou Helder Barbalho.  

A diretora presiden-
te da Companhia Docas da 
Paraíba, Gilmara Temóteo, 
destacou que o Porto de 
Cabedelo, devido à posição 
privilegiada e integração 
dos modais marítimo, fer-
roviário e rodoviário, cons-
titui-se como boa opção lo-
gística da região Nordeste. 
“Pelo sexto ano consecu-
tivo, a Companhia Docas 
participa desta feira. Hoje 
tivemos a formalização do 
convênio para a renovação 
da sinalização náutica do 
Porto de Cabedelo, o que 
trará mais desenvolvimen-
to à Paraíba. Estamos aqui 

para discutir parcerias e 
fechar excelentes negó-
cios através da Intermodal. 
Nossa estrutura competiti-
va é símbolo de baixos cus-
tos e mão de obra qualifica-
da”, comentou. “Mais de 60 
marcas de 25 países estão 
reunidas nesta edição da 
Intermodal. A feira já existe 
há 22 anos e representa o 
elo da cadeia logística, bus-
cando atender com menor 
custo e mais eficiência a 
demanda do mercado nesta 
área”, concluiu o presiden-
te da UBM no Brasil, orga-
nizadora do evento, Jean 
François.  

O governador Ricardo Coutinho revelou que mais uma etapa da modernização do Porto de Cabedelo será feita por meio de convênio com o Governo Federal

Confira as regiões e os municípios deste bloco

Mamanguape – Baía da Traição, Capim, Cuité de Mamanguape, Curral de Cima, Itapororoca, Jacaraú, Lagoa de Dentro, Mar-
cação, Mataraca, Pedro Régis e Rio Tinto.
Esperança – Alagoa Grande, Alagoa Nova, Algodão de Jandaíra, Arara, Areal, Areia, Boa Vista, Lagoa de Roça, Lagoa Seca, 
Matinhas, Montadas, Olivedos, Pocinho e Remígio.
Solânea – Araruna, Bananeiras, Belém, Borborema, Cacimba de Dentro, Caiçara, Casserengue, Dona Inês, Logradouro, Ria-
chão, Serraria e Tacima.
Itabaiana – Caldas Brandão, Gurinhém, Ingá, Itatuba, Juarez Távora, Juripiranga, Mogeiro, Pedras de Fogo, Pilar, Riachão do 
Bacamarte, Salgado de São Félix, São José dos Ramos, São Miguel de Taipu e Serra Redonda.

OD Mirim – O OD Estadual tem disponibilizado nos locais das audiências um espaço lúdico educativo, o OD Mirim, destinado 
às crianças que acompanham os pais e as mães, oportunizando maior participação para todos. O OD Mirim é uma política 
que visa, principalmente, garantir uma maior participação das mulheres, agregando o lúdico para crianças presentes.

Prioridades eleitas 
O primeiro bloco de audiências realizado em quatro regiões já elegeu as suas prioridades de investimentos para o próxi-
mo ano. Na audiência da região de Cajazeiras foram eleitas a educação (329), saúde (182) e estradas (181); na de Sousa 
foram priorizadas a educação (284), saúde (244) e abastecimento de água (96); e em São Bento foram eleitas a saúde 
(495), educação (421) e segurança pública (147).

As prioridades são eleitas por meio do preenchimento das fichas de credenciamentos disponibilizadas nas entradas dos 
locais das audiências. Todo o processo de credenciamento é feito de forma eletrônica, sistematizado e apresentado até o 
final de cada plenária pelo próprio governador.

FOTOs: José Marques/Secom-PB
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Políticas

MPF começa a investigar suspeita de 
superfaturamento na obra da Lagoa
Procurador analisa a
possibilidade de requisitar 
um inquérito policial

José Alves
zavieira2@gmasil.com

Após receber o relató-
rio da Controladoria-Geral da 
União (CGU) sobre irregula-
ridades de superfaturamento 
nas obras do Parque Solon 
de Lucena (Lagoa), na ordem 
de cerca de R$ 10 milhões, o 
procurador do Ministério Pú-
blico Federal, Yordan Delgado, 
afirmou ontem que analisou 
os documentos e que, pelo 
relatório, foram constatadas 
irregularidades em relação 
a sobrepreço da obra, mas 
adiantou que as informações 
técnicas da CGU precisam ser 
aprofundadas.

“Pode ser que seja neces-
sária a requisição de inquéri-
to policial para que a polícia 
investigue a parte criminal, 
mas por enquanto ainda não 
houve. Pelo lado do Ministério 
Público será investigada a par-
te de eventual improbidade”, 
explicou o procurador.

Yordan Delgado disse 
ainda que, pelas medições 
feitas pela CGU, a quantidade 
de areia que retirada da La-
goa havia sido menor do que 
a quantidade informada pela 
prefeitura e paga à empresa. 
“Então, esse trabalho da CGU 
precisa ser aprofundado e as 

medidas que vamos tomar 
não posso adiantar agora, 
mas, em breve, dentro de 30 
dias teremos novidades”, disse 
Yordan Delgado.

O procurador enfatizou 
que o crime neste caso é pres-
crição, por isso é demorado 
e que não há um prazo para 
que as medidas investigativas 
sejam tomadas, mas caso seja 
necessário, as irregularida-
des nas obras da Lagoa serão 
apuradas pela polícia para 
punir criminalmente os res-
ponsáveis.

Justiça
Por outro lado, os verea-

dores de oposição entraram 
com uma liminar na Justiça, na 
semana passada para garantir 
que a CPI que investiga irregu-
laridades de desvio de cerca 
de R$ 10 milhões nas obras da 
Lagoa seja instalada na Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP). Ontem, o juiz Marcos 
Salles, da 1ª Vara da Fazenda 
Pública da Capital solicitou em 
caráter de “urgência” ao presi-
dente Durval Ferreira (PP) ex-
plicações sobre o andamento 
do pedido de instalação da CPI 
na Câmara.

 O vereador Raoni Men-
des lembrou que o pedido 
para abertura da CPI da Lagoa 
foi protocolado há quase 30 
dias, mas sua instauração ain-
da aguarda parecer da Procu-
radoria Jurídica da CMJP para 
ser instalada. 

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) aprovou 72 ma-
térias durante sessão realizada 
ontem pela manhã. Além de pro-
jetos de lei, os deputados apre-
ciaram projetos de resolução e 68 
requerimentos. Durante a sessão, 
o presidente da Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) da 
Telefonia Móvel, deputado João 
Gonçalves, entregou o relatório 
elaborado na 1ª fase da CPI ao de-
putado Frei Anastácio, presidente 
da Comissão de Direitos Humanos 
da Casa.

O presidente da Assembleia, 
Adriano Galdino, elogiou o traba-
lho que vem sendo realizado pela 
CPI da Telefonia e acrescentou 
que desde seu início a comissão 
tem incomodado a todo o setor 
de telefonia do País. “Tem muita 
coisa de podre acontecendo nessa 
questão de telefonia no Brasil por 
conta das preocupações do setor 
com essa CPI, que é a única no 
Brasil, todas as demais pararam, 

cederam às pressões do setor”, 
declarou Adriano.

O deputado João Gonçalves 
usou a tribuna para ressaltar que 
a CPI da Telefonia da Assembleia 
é a única do País que permanece 
em atividade. João Gonçalves dis-
se que os integrantes da comissão 
não têm se conformado com o 
que vem sendo apresentado pelas 
operadoras e elogiou o desempe-
nho do relator, o deputado Bosco 
Carneiro. “Bosco tem estudado e 
procurado, com todos os recursos, 
fazer uma assessoria à luz do di-
reito para que esses mandatários 
que vêm de Brasília possam sair 
com a impressão que aqui nesta 
Casa temos uma CPI séria”, afir-
mou o presidente.

O deputado Frei Anastácio 
parabenizou o empenho de to-
dos os integrantes da CPI da Te-
lefonia. “Foi uma comissão que 
funcionou e muito bem. A co-
missão está de parabéns. Pegou 
a questão da telefonia móvel e 

trabalhou tecnicamente e de fato 
trazendo conteúdo para a po-
pulação da Paraíba”, ressaltou o 
presidente da Comissão de Direi-
tos Humanos, Frei Anastácio.  

Para o relator da CPI, Bosco 
Carneiro, a entrega do relatório 
ao presidente da Comissão de Di-
reitos Humanos, Frei Anastácio, 
é feita com a convicção de que, 
no âmbito dos direitos humanos, 
o parlamentar desempenhará um 
bom trabalho. “Esse relatório da 
primeira fase foi concluído. Nós 
estamos agora na segunda fase e 
investigando banda larga, telefo-
nia fixa e TV por assinatura. É um 
assunto que interessa muito aos 
direitos das minorias, pois envol-
ve a inclusão digital que hoje é in-
clusão social e nesta segunda fase 
um dos objetos de investigação é 
a universalização dos serviços de 
telefonia”, disse Bosco.

As matérias aprovadas se-
guem agora para serem aprecia-
das pelo governador do Estado.

Assembleia aprova 72 matérias e 
comissão recebe relatório de CPI

DIREITOS HUMANOS

Chico José
chicodocrato@gmail.com

O desembargador José 
Aurélio da Cruz, presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral 
da Paraíba (TRE-PB), reuniu 
ontem em Campina Grande, 
juízes e chefes de cartórios de 
21 zonas eleitorais da região 
para divulgar as normas que 
regulamentarão as eleições 
municipais de 2016.  A reunião 
ocorreu no auditório do Fórum 
da Justiça Federal na Rainha da 
Borborema.  Os juízes e servi-
dores da Justiça Eleitoral rece-
beram exemplares da “Cartilha 
da Propaganda Eleitoral”  para 
as eleições de 2016.

No entendimento do de-
sembargador José Aurélio 
da Cruz, é necessário que  os  
juízes e chefes de cartórios 
responsáveis pelas zonas elei-
torais, possam  se inteirar das 
mudanças decorrentes da mi-
nirreforma eleitoral aprovada 
pelo Congresso Nacional em 
relação às leis dos Partidos e 
do Código Eleitoral. 

Entre as mudanças pro-
movidas na legislação eleitoral, 
o desembargador José Aurélio 
destacou a redução do prazo 
da propaganda e a regula-
mentação das doações, que só 
poderão ser feitas por pessoas 
físicas, correspondendo a ape-
nas 10% do rendimento bruto 
do doador, em se tratando de 
dinheiro.

Quanto às doações de 
bens móveis ou imóveis, es-
tas terão que atingir o valor 
máximo de R$ 80 mil. “São 
essas, basicamente, as mu-
danças, que ocorreram com a 

minirreforma e é importante 
que os senhores juízes fiquem 
inteirados, juntamente com 
os chefes de cartórios eleito-
rais”, alertou José Aurélio da 
Cruz. O TRE lançou na última 
segunda-feira um programa 
de audiências que serão rea-
lizadas no Tribunal e poderão 
ser acessadas pela internet no 
Youtube e no Twitter.

Na campanha para pre-
feito, a propaganda no rádio 
será das 7h às 7h10; e das 
12h às 12h10, de segunda a 
sábado. Na televisão será das 
13h às 13h10; e de 20h30 à 
20h40. Para vereador, no rá-
dio haverá inserções de 30 a 
60 segundos, totalizando 70 
minutos diários, de segunda a 
domingo. Na TV, igual número 
de inserções e mesmo total 
de minutos. “O prazo da pro-
paganda eleitoral começa em 
20 de julho e se estende a 25 
de agosto, representando uma 
redução de seis meses para 
45 dias. Essas mudanças de-
vem ensejar uma eleição líci-
ta”, afirmou o desembargador 
José Aurélio da Cruz. 

Retomada da biometria
O desembargador tam-

bém informou que o processo 
de cadastramento biométrico 
dos eleitores será retomado 
pelo Tribunal Regional Eleito-
ral nos municípios paraibanos-
que ainda não implantaram  
esse sistema.  Vinte e seis zonas 
eleitorais, que  abrangem 98 
municípios da Paraíba já fize-
ram o cadastramento biomé-
trico, correspondendo a 918 
mil eleitores, mais da metade 
do eleitorado do Estado. 

TRE apresenta em CG 
normas da eleição 2016

CARTóRIOS E zONAS ElEITORAIS

Nos últimos dias, sete 
categorias entraram em con-
fronto, em defesa dos seus 
direitos, contra a Prefeitura 
de João Pessoa. Professores, 
Médicos, Guarda Municipal, 
Engenheiros, Agentes de 
Saúde, Agentes de Endemias 
e Profissionais de Saúde ocu-
param o plenário da Câmara 
de Vereadores, e através de 
cartazes e muito protesto, 
tentaram impedir a apro-
vação de projetos enviados 
pelo Poder Executivo muni-
cipal que traziam prejuízos 
para as categorias, ou a sua 
alteração.

O vereador Fuba esteve 
presente em todas as sessões 
e conversou com represen-
tantes dos profissionais que 
se sentiram prejudicados 
com a postura adotada pelo 
prefeito Luciano Cartaxo: “A 
maior queixa das categorias 
é a falta de diálogo da gestão. 

Algumas mesas de diálogo fo-
ram até abertas, mas, ou não 
tiveram continuidade ou fo-
ram encerradas sem nenhu-
ma explicação. O resultado 
disso foi a apresentação de 
projetos com um conteúdo 
desconhecido para os profis-
sionais diretamente atingi-
dos, ou com colocações que 
trazem inúmeros prejuízos”.

O parlamentar também 
acrescentou o fato que os pro-
jetos enviados pelo Executivo 
chegaram praticamente no 
momento da votação, sem 
possibilitar que os vereado-
res tivessem acesso. “Temos 
uma grande responsabilida-
de com a população, afinal, 
fomos eleitos através do voto 
direto. Como podemos fazer 
uma boa análise dos projetos 
encaminhados pela prefeitu-
ra se isso é feito em cima da 
hora? Só tomamos conheci-
mento do conteúdo dentro 

do plenário momentos antes 
da votação. Acredito que não 
é dessa forma que as coisas 
devem acontecer. Tanto as 
categorias envolvidas quan-
to aos parlamentares devem 
ter tempo para avaliar os 
projetos, e, se for o caso, su-
gerir alterações que possam 
melhorar o seu conteúdo”, 
colocou o vereador, que como 
presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça, Redação 
e Legislação Participativa se 
negou em dar o parecer oral 
sobre os projetos.

Fuba explicou que os 
engenheiros viram a aprova-
ção de um Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração que 
traz como base uma tabela 
de salários de 2013, que está 
totalmente defasada, e algo 
semelhante aconteceu com 
a Guarda Municipal: “Como 
membro da bancada de opo-
sição tentamos colocar em 

votação emendas que rever-
tessem os problemas detecta-
dos pelos engenheiros e pela 
guarda municipal, porém, não 
conseguimos o apoio neces-
sário entre os outros colegas 
da Casa”.

Sobre os Médicos, Agen-
tes de Saúde e Agentes de 
Endemias, o vereador colo-
cou que as três categorias só 
tiveram as suas reivindica-
ções atendidas, e “só foram 
ouvidas pela Prefeitura Mu-
nicipal após muitos protes-
tos, e algumas conversas só 
aconteceram depois que uma 
presidente de um sindicato se 
algemou no plenário da Câ-
mara de Vereadores”.

“Sobre os professores 
acredito que nem é preciso 
comentar nada. Estamos ven-
do diariamente o que a gestão 
está fazendo, e a proposta de 
0% de 'aumento' é algo ina-
creditável”, concluiu.

Fuba critica falta de diálogo da PMJP
CONFRONTO COM CATEGORIAS

Presidente da ALPB, Adriano Galdino revelou que êxito do trabalho na CPI tem  incomodado todo o setor de telefonia do País

FOTO: Divulgação/ALPB
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Relatório foi enviado para o 
Ministério Público e para a 
Secretaria de Saúde de JP

CRM propõe interdição do hospital
IRREGULARIDADES NO TRAUMINHA

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Presença de baratas em 
enfermaria, falta de equipa-
mentos, material de uso diário 
com validade vencida, falta de 
insumos na área de ortopedia e 
traumatologia, além de apare-
lhos sucateados, a exemplo do 
tomógrafo, que está quebrado 
há quase dois anos, são algu-
mas das várias irregularidades 
encontradas durante fiscaliza-
ção do Conselho Regional de 
Medicina no Complexo Hospi-
talar Governador Tarcísio Buri-
ty (Ortotrauma), o Trauminha, 
que funciona em Mangabeira e 
é administrado pela Prefeitura 
Municipal de João Pessoa. 

Ontem mesmo foi enca-
minhado relatório relatando as 
irregularidades para o Ministé-
rio Público Estadual e também 
para a Secretaria Municipal de 
Saúde. O órgão da Prefeitura 
da capital tem prazo de 30 dias 
para solucionar os problemas 
do Trauminha. 

Durante coletiva, ocorrida 
ontem no auditório do CRM, o 
presidente da entidade, médico 
João Medeiros Filho; o diretor 
de fiscalização, João Alberto 
Morais; o presidente do Sindi-
cato dos Médicos da Paraíba, 
Tarcísio Campos e o ortopedis-
ta Remo Castro (plantonista do 
Trauminha) foram unânimes 
em opinar pela interdição da-
quele complexo hospitalar. 

João Medeiros chegou a 
dizer que o hospital deveria 
estar fechado, pois não tem 
condições de atender a po-
pulação, no entanto, segundo 
ele, isso poderia criar um caos 
na saúde da capital. Todas as 
irregularidades encontradas 
no Trauminha constam no 
relatório. “Esperamos provi-
dências urgentes”, disse o pre-
sidente do CRM. 

Entre as denúncias cons-
tantes do relatório está a su-
perlotação. Ontem, o médico 
João Medeiros revelou que a 
área vermelha, com capacida-
de para cinco pacientes, esta-
va com 12. Ele sugeriu que a 
Secretaria Municipal de Saúde 
deveria locar leitos de outras 
instituições. “O que não pode é 
continuar como está”, disse.

Durante coletiva, integrantes do Conselho Regional de Medicina relataram as irregularidades encontradas e defenderam a interdição do complexo hospitalar

O diretor de fiscalização do 
CRM, João Alberto, responsável 
pela inspeção realizada anteon-
tem no Trauminha, disse que du-
rante cinco horas conversou com 
pacientes, funcionários, médicos 
e todos foram unânimes em de-
nunciar a falta de estrutura do 
complexo hospitalar Governador 
Tarcísio Burity e disse que, por 
ele, o local seria interditado.

João Alberto denunciou 
que alguns pacientes estão re-
cebendo alta para aguardarem 
a cirurgia em casa. “Geralmen-
te são cirurgias ortopédicas e 
com risco de sequelas”. 

Na fiscalização foram en-
contrados o tomógrafo que-
brado, já há dois anos, e raio 
X sem funcionar. O diretor do 
CRM disse ainda que a orienta-
ção seria a retirada de todos os 
médicos “pois não existe condi-
ções de trabalho”. 

Durante a fiscalização não 
foi encontrado nenhum pacien-
te com menos de 30 dias espe-
rando por uma cirurgia e ao fi-
nal da entrevista ele sugeriu o 

sequestro dos bens dos gestores.

Situação crônica 
O presidente do Sindicato 

dos Médicos da Paraíba, Tarcí-
sio Campos, numa posição mais 
dura, disse que o problema é 
crônico e que os médicos que 
prestam serviços no Traumi-
nha trabalham em situação de 
guerra, e foi mais além afir-
mando que a entidade propõe 
ao Ministério Público para agir 
com força, por ser o fiscal da lei 
e denunciou que “não se pode 
gastar em outros setores, o que 
poderia estar se utilizando na 
área da saúde”.

Além do Trauminha, Tarcí-
sio Campos revelou que os de-
mais hospitais da rede pública 
administrados pela Prefeitura 
Municipal de João Pessoa apre-
sentam problemas e falta de 
tudo no hospital do Valentina 
Figueiredo, no Hospital Santa 
Isabel, na maternidade Cândi-
da Vargas, onde as pacientes, 
às vezes, têm que dividir leitos, 
ficam em cadeiras durante o 

pré-parto, entre outras irregu-
laridades, e afirmou categorica-
mente: “Não se faz saúde com 
gambiarra”.

Já o ortopedista Remo Soa-
res Castro, plantonista do Trau-
minha, disse que nos seus 33 
anos de profissão nunca viven-
ciou um momento como esse e 
afirmou que o Trauminha está 
no fim do poço.

Remo Soares falou da pac-
tuação firmada entre o Hospital 
de Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena de João 
Pessoa, referência no atendi-
mento em traumatologia e or-
topedia, e o Complexo Hospita-
lar de Mangabeira Governador 
Tarcísio Burity (Ortotrauma) 
com o objetivo de otimizar o 
atendimento ortopédico na ca-
pital e organizar o fluxo de pa-
cientes que são atendidos nas 
duas unidades.

O ortopedista disse que, 
pela pactuação firmada em ju-
lho de 2015, todas as fraturas 
de membros superiores e in-
feriores, localizadas abaixo do 

cotovelo ou do joelho, ficam 
tendo como referência para 
o atendimento o Ortotrauma 
de Mangabeira. Acima do co-
tovelo ou acima do joelho, a 
responsabilidade é do Trauma. 
Também serão referenciadas 
para o Trauma as fraturas mais 
graves, que apresentem lesão 
de vasos ou nervos.

Ele explicou que o acordo 
vem sendo cumprido pelo Hos-
pital de Emergência e Trauma, 
o que não ocorre com o Traumi-
nha pela falta de equipamen-
tos e tudo aquilo que foi obser-
vado durante a fiscalização.

Uma audiência está mar-
cada para o próximo dia 13 na 
Promotoria da Justiça de Defe-
sa da Saúde com a presença da 
Comissão de Licitação da SES-JP, 
bem como dos representantes 
da Comissão de Licitação da Pro-
curadoria-Geral de Justiça, com a 
finalidade de esclarecer o anda-
mento do processo de licitação 
para a aquisição dos materiais 
cirúrgicos para a realização dos 
procedimentos eletivos.

Pacientes esperam chamada para cirurgia

FOTOS: Evandro Pereira

Pacientes atendidos nos corredores foi uma das irregularidades encontradas durante a fiscalização, além de lixo hospitalar, tomógrafo quebrado há quase dois anos e aparelhos sucateados

Chico José
chicodocrato@gmail.com

As doenças transmitidas pelo Aedes 
aegypti foram objeto de discussão ontem, 
em Campina Grande, durante audiência 
pública realizada pela Câmara Municipal. 
O evento, de iniciativa do vereador  Napo-
leão Maracajá, reuniu representantes das 
Secretarias de Saúde do Estado e do Mu-
nicípio; Corpo de Bombeiros, Polícia Mili-
tar e do Hospital de Emergência e Trauma. 
Napoleão Maracajá chamou a atenção 

para o envolvimento de todos no comba-
te ao mosquito que transmite  a dengue, 
o zika vírus e a chikungunya, sendo ainda 
um dos causadores da microcefalia. Ele 
destacou a importância das ações de aten-
dimento às vítimas da microcefalia.

A gerente executiva de Vigilância 
em Saúde do Estado,  Renata Nóbrega, 
fez um levantamento das ações do Go-
verno Estadual e ressaltou a importância 
dessa discussão. Ela destacou o aumento 
de 400% das notificações no cenário da 
dengue este ano em relação a 2015 e re-

conheceu que a realidade é preocupante. 
De acordo com Renata, em 29 municípios 
estão sendo investigados casos de doen-
ças relacionadas ao Aedes. “A forma mais 
eficaz de combate é não deixar o mosqui-
to nascer”, disse,   acrescentando que ape-
sar do aumento de crianças nascidas com 
a microcefalia nem todos os casos têm re-
lação com o zika vírus.

A médica Adriana Melo, primeira es-
pecialista de Campina Grande no estudo 
da relação do zika com a microcefalia, afir-
mou que esse vírus é de difícil confirmação 

e que a falta de equipamentos impede 
os pesquisadores de avançarem nos diag-
nósticos e na confirmação mais rápida. A 
especialista pediu o empenho de todos 
para encontrar meios de equipar os labo-
ratórios, facilitando a confirmação dessas 
endemias. Ela defendeu uma gestão  em 
prol do saneamento básico como forma 
de erradicação do mosquito, pedindo ain-
da aos governantes maior atenção com 
mães que se deslocam de outros municí-
pios e estados em busca de atendimentos 
para as crianças com microcefalia.

Câmara discute doenças transmitidas pelo mosquito
CAMPINA GRANDE CONTRA O AEDES AEGYPTI



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 6 de abril de 2016

Operação Falsa Morada da PF 
prende três pessoas em Santa Rita
Elas são acusadas de 
participar de esquema que 
desviou R$ 5 mi da CEF

Três pessoas tiveram 
prisão preventiva decreta-
da pela Policia Federal no 
município de Santa Rita, re-
sultante de investigação da 
segunda fase da Operação 
Falsa Morada, cujo prejuízo 
suportado pela Caixa Eco-
nômica Federal é superior a 
R$ 5 milhões. O delegado da 
Polícia Federal de Comba-
te ao Crime Organizado na 
Paraíba, Raoni Aguiar, apre-
sentou na manhã de ontem 
o resultado da operação 
durante entrevista coletiva 
realizada na sede da supe-
rintendência da Polícia Fe-
deral em Cabedelo.

Conforme o chefe em 
exercício da Divisão de Re-
pressão a Crimes Financeiros 
na Paraíba (DFIN), Alexan-
dre Paiva, toda documenta-
ção, bem como seis veículos 
foram apreendidos em poder 
dos acusados. “Os envolvidos 
atuavam na falsificação e fa-
cilitação da documentação 
necessária a liberação do fi-
nanciamento, sendo dois de-
les funcionários da Prefeitu-
ra Municipal de Santa Rita e 
um funcionário de Cartório”, 
informou. A ação envolve 60 
policiais e cumpre dez man-

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Resultado da operação foi apresentado na manhã de ontem em entrevista coletiva na sede da Polícia Federal em Cabedelo

dados de busca e apreensão. 
De acordo com a polícia, 

há fortes indícios de que de-
zenas de financiamentos ha-
bitacionais foram concedi-
dos para casas inexistentes, 
mediante apresentação de 
documentos falsos (alvará 
de construção, “habite-se”, 
escrituras, laudos de vis-

torias, etc), todas, em tese, 
localizadas no município de 
Santa Rita. Existem suspei-
tas de outros envolvidos já 
que algumas pessoas em-
prestavam seu nome como 
“laranjas”, para a liberação 
do financiamento, receben-
do determinada quantia 
para o serviço.

Penalidades
Os crimes investigados 

são os de organização crimi-
nosa, obtenção fraudulenta 
de financiamento perante 
instituição oficial e corrup-
ção passiva, insculpidos res-
pectivamente no artigo 2º da 
Lei 12.850/2013 (pena pre-
vista de 3 a 8 anos de reclu-

são), no Artigo 19, parágrafo 
único, da Lei 7.492/86 (pena 
prevista de 2 a 6 anos de re-
clusão, mais aumento de 1/3 
da pena por se tratar de lesão 
à CEF) e no Artigo 317, §1º 
do Código Penal (pena pre-
vista de 2 a 12 anos de reclu-
são, mais aumento de 1/3 em 
razão de ato ilícito praticado 

por servidor público moti-
vada por obtenção de vanta-
gem ilícita).

A operação
A Polícia Federal iniciou 

a Operação Falsa Morada em 
2014, sendo desarticulada 
em outubro de 2015 uma 
quadrilha chefiada por uma 
advogada que atuava há dois 
anos e tinha gerado prejuízo 
de R$ 1,7 milhão. Essa foi à 
primeira fase da operação e 
o grupo atuava em questões 
ligadas à construção civil, ali-
ciava pessoas para, de forma 
fraudulenta, figurarem como 
beneficiárias de financia-
mentos junto à Caixa Econô-
mica Federal. 

Os suspeitos produziam 
documentos falsos para si-
mular situações em que as 
pessoas, indevidamente, pu-
dessem ser enquadradas no 
Programa 'Minha Casa, Mi-
nha Vida', sem que houvesse, 
por exemplo, ocupação de 
unidade habitacional. As in-
vestigações apontam que os 
criminosos apresentavam 
imóveis construídos por 
terceiros, sem que tives-
sem qualquer relação com 
a citada obra, a engenheiros 
das instituições financeiras, 
sempre observando a cau-
tela em mostrarem as casas, 
recém construídas, em ho-
rário em que fosse mínimo 
o risco de o proprietário 
verdadeiro presenciar a 
fraude.

FOTO: Edson Matos

O trabalho investigativo da 
Polícia Civil da Paraíba resultou na 
prisão de Silas Silva Rodrigues, 47 
anos, suspeito de praticar estelio-
nato de maneira continuada con-
tra um resort de luxo no Litoral 
Sul do Estado, do qual havia sido 
gerente financeiro, causando um 
prejuízo de R$ 2 milhões. A prisão 
aconteceu na manhã de ontem 
(5), na cidade de Cabedelo, e foi 
realizada por equipes da Delega-
cia do Conde, abrangida pela 6ª 
Delegacia Seccional de Polícia Ci-
vil, com sede em Alhandra. 

Os policiais civis cumpriram 
mandado de prisão temporária 
e ainda um mandado de busca e 
apreensão na residência de Silas, 
um apartamento duplex na Praia 
de Intermares. A Polícia Civil tam-

bém apreendeu um veículo do 
tipo Land Rover, de propriedade 
de Silas, natural do Rio de Janeiro.

De acordo com o delegado 
Luiz Eduardo Montenegro, titu-
lar do inquérito, o ex-gerente 
financeiro do resort começou a 
praticar o crime em 2011. “Foi na 
época em que ele foi admitido e 
as fraudes se perpetuaram até o 
fim de 2015, quando aconteceu a 
demissão por justa causa. Depois 
de uma auditoria, constatou des-
vios e fraudes. Silas vai responder 
por estelionato e associação cri-
minosa, que levaram ao prejuízo 
de mais de R$ 2 milhões. Isso foi 
devidamente comprovado pelo in-
quérito policial que será remetido 
à Comarca de Alhandra”, disse a 
autoridade policial.

Fraude
O delegado Hector Azevedo, 

que também está à frente das in-
vestigações, acrescentou que a no-
tícia crime chegou à delegacia por 
meio do estabelecimento hotelei-
ro, momento em que foram inicia-
das as diligências. “Apuramos que 
Silas, por meio de um fornecedor 
do próprio resort, fraudava notas 
fiscais para receber o dinheiro. Ele 
se utilizava do cargo que exercia 
para que as mercadorias fossem 
pagas, mas não recebidas. Outras 
duas pessoas ainda estão sendo 
investigadas, uma delas o próprio 
fornecedor desses produtos, que 
apesar de não se beneficiar com o 
recebimento dos valores, concor-
reu para o estelionato”, finalizou 
o delegado.

PC detém suspeito em Cabedelo
GOLPE dE r$ 2 MILHÕES EM rESOrT dE LuxO

Delegados da PC apresentaram ontem à imprensa detalhes da prisão de Silas Silva Rodrigues (em pé com o rosto coberto)

FOTO: Secom-PB

Agentes da Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) recu-
peraram, na madrugada de 
ontem, um veículo GM Corsa 
Wind de cor vermelha com 
ocorrência de roubo regis-
trada no último domingo (3), 
em Campina Grande.

Os policiais realizavam 
ronda na BR-230, próximo à 
cidade de Pocinhos, quando 
perceberam um veículo en-
trando numa estrada lateral. 
Ao realizarem consulta nos 
sistemas policiais verifica-
ram que o automóvel possuía 
ocorrência de roubo e furto. 
Após conversarem com o 
condutor, descobriram que 
a intenção dele era desviar 
a sua passagem da Unidade 
Operacional da PRF para le-
var o Corsa para a cidade de 
Juazeirinho.

Ainda durante a ocor-

rência, os agentes entraram 
em contato com o proprietá-
rio informando sobre a recu-
peração do veículo. O dono 
declarou não possuir seguro. 
“É um alívio recuperar um 
bem desses”, disse.

O condutor e o veículo 
foram encaminhados para a 
Delegacia da Polícia Civil de 
Esperança para as devidas 
providências legais. O preso 
responderá pelo crime de 
receptação e, se condenado, 
pode cumprir pena de até 
oito anos.

A Polícia Rodoviária 
Federal recupera em todo 
o Brasil, aproximadamen-
te 8.000 veículos todos os 
anos e informa que possui 
um serviço chamado Sinarf
-Alerta em seu site para re-
gistro de veículos roubados 
ou furtados.

PRF recupera veículo 
roubado em Campina

AÇÃO

Policiais militares da 
Força Tática do 5º Batalhão 
prenderam, na última segun-
da-feira (4), Darlene Chistia 
da Silva Felinto, de 23 anos, 
suspeita de tráfico de drogas.

Ao realizar rondas no 
bairro do Costa e Silva, na 
capital, os policiais visualiza-
ram uma mulher em atitude 
suspeita e realizaram a abor-
dagem. Com ela, foram en-

contradas 59 pedras de crack 
e uma quantia em dinheiro.

Ao pesquisar o nome de 
Darlene junto ao Centro Inte-
grado de Operações Policiais, 
foi constatado que a mesma 
era foragida da Penitenciária 
Júlia Maranhão. A jovem foi 
encaminhada para a Central 
de Flagrantes, onde foi au-
tuada por tráfico de drogas.

PM prende acusada 
de tráfico de drogas

FOrAGIdA dA JuSTIÇA
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Animais vítimas de abandono 
após adoção voltam ao Gvaz
Na Gerência de Zoonoses, 
foram 24 adoções em 
janeiro e 41 em fevereiro

Ana Rachel Almeida
Especial para A UNIÃO

Quem nunca comprou 
algo, usou, e depois de um 
tempo cansou e decidiu se 
desfazer do produto? Essa 
prática é bastante comum e 
não há mal algum nela, o pro-
blema é quando as pessoas 
reproduzem esse ciclo com os 
animais que adotam ou com-
pram e os abandonam.  “Ge-
ralmente quem encontra es-
ses animais abandonados são 
os bombeiros, que trazem eles 
para cá. Alguns chegam aqui 
em péssimas condições, algu-
mas vezes com doenças em 
estado terminal”, afirma Fabrí-
cio de Souza, diretor da Gerên-
cia de Vigilância Ambiental e 
Zoonoses (Gvaz).

O Gvaz é um órgão ligado 
à Secretaria Municipal de Saú-
de que realiza o processo de 
adoção de animais abandona-
dos e com sinais de maus-tra-
tos. A maioria deles é abando-
nada nas ruas ou levada para o 
Centro através da Polícia Am-
biental, Polícia Civil, Corpo de 
Bombeiros ou por meio de de-
núncias. De acordo com o Cen-
tro, não existe uma média de 
adoção, geralmente o número 
de visitas é maior, mas no mês 
de janeiro foram 24 adoções e 
no mês de fevereiro, 41. 

Segundo Fabrício de 
Souza, existem dois grupos 
de animais: os que têm perfil 
para eutanásia – aqueles que 
apresentam sinais positivos 
de leishmaniose (ou calazar) 
através de testes confirmados 
em laboratório, ou em estado 

terminal, com câncer, cinomo-
se ou parvovirose – e os que 
são de rua e são atropelados 
ou encontrados agonizando.  
“Ao chegar aqui todos os pets 
passam por uma avaliação 
médica para saber se vão ser 
encaminhados para a eutaná-
sia”, explica Fabrício de Souza, 
lembrando que outro  serviço 
oferecido pelo Gvaz é a clínica 
de castração de cães e gatos, 
que atende toda a população 
de João Pessoa.

De acordo com Fabrício, 

a pessoa que adota um animal 
não é obrigada a ficar com ele, 
mas se certifica através de um 
termo chamado “Posse respon-
sável” de que ele vai ser bem 
cuidado pelo dono, orientando 
e alertando sobre os cuidados 
que devem ser tomados, garan-
tindo que o responsável possa 
ter a certeza de sua escolha. “É 
muito complicado quando os 
donos devolvem os animais, 
porque geralmente o lugar que 
ele ocupava antes já está com 
outro”, conclui o diretor.  

Nas redes sociais existe 
um grupo chamado Adota João 
Pessoa que visa o bem-estar 
dos animais promovendo cam-
panhas de conscientização e 
adoção responsável. A maioria 
delas é feita pelo Facebook, 
através de fotos dos bichos de 
estimação publicadas na rede. 
Segundo Alick Farias, adminis-
tradora da página e voluntária, 
os animais ficam “hospeda-
dos” na casa dos voluntários 
ou de alguns seguidores, pois 
eles não possuem um espaço 

fixo para instalar um abrigo. 
Ainda segundo Alick, a prefe-
rência é dada aos animais com 
maior risco de vida ou aqueles 
com necessidade de ter uma 
assistência veterinária.

Os pré-requisitos para 
adotar um animal na Gerência 
de Zoonoses é que seja maior 
de idade, que possua residên-
cia fixa e documento pessoal 
(RG,CPF, comprovante de re-
sidência). Para ser realizado o 
processo de castração, é pre-
ciso documentação do dono 

(RG,CPF), comprovante de re-
sidência, de preferência cartão 
do SUS, ser maior de idade e 
que seja do município de João 
Pessoa.

George Wagner 
georgewagner1@gmail.com

O Açude de São Gonçalo 
voltou a abastecer o município 
de Sousa, Sertão da Paraíba, 
depois de quase seis meses. A 
liberação de água do reserva-
tório foi interrompida em ou-
tubro do ano passado em de-
corrência da escassez hídrica.

O manancial chegou 
a atingir seu pior patamar 
no início de março de 2016, 
quando comportava apenas 1 
milhão, 220 mil metros cúbi-
cos. Com as fortes chuvas re-
gistradas na região de Sousa, 
em pouco mais de um mês o 
açude registrou aumento de 
quase dez metros, o equiva-
lente a mais de 17 milhões de 
metros cúbicos de água.

Segundo dados oficiais 
do site da Aesa (Agência 
Executiva das Águas), o açu-
de de São Gonçalo está com 
um volume de 18 milhões, 
291 mil, 840 metros cúbi-
cos de água, o que equivale a 
41% de sua capacidade má-
xima que é de 44 milhões, 
600 mil metros cúbicos.

A gerência do escritório 
regional da Cagepa informou 
que já estão sendo liberados 
156 litros de água por segun-
do para o abastecimento de 
Sousa. Esse patamar se soma 

aos 80 litros por segundo de 
água que continuam sendo 
liberados através de uma adu-
tora construída pelo Governo 
do Estado.

A adutora e uma estação 
de tratamento foram construí-
das no ano passado e a cidade 
passou a ser abastecida pelas 
águas do Açude de Coremas. 
Com a liberação das águas de 
São Gonçalo o abastecimento 
da cidade foi complementado 
e muitos bairros periféricos 
voltaram a receber água com 
maior constância.

A gerência da Cagepa con-
firmou também a normaliza-
ção do abastecimento de água 
dos municípios de Nazarezi-
nho e Marizópolis, que são do 
próprio perímetro irrigado de 
São Gonçalo. A água é voltada 
para o abastecimento huma-
no. As autoridades continuam 
proibindo a destinação de água 
para a irrigação do plantio e 
coco e outras culturas.

Os últimos anos em Sousa 
foram de invernos abaixo da 
média, gerando o colapso do 
Açude de São Gonçalo e con-
sequentemente a destruição 
de toda a cultura de coco. As 
chuvas registradas em 2016 
geraram recuperação hídrica 
do reservatório. O acumulado 
de chuvas em Sousa já supera 
a marca dos 600mm.

Açude de São Gonçalo 
volta a abastecer Sousa 

CHUVAS NO SERTÃO

As inscrições para os prêmios 
Escola de Valor e Mestres da Edu-
cação podem ser feitas até o dia 15 
deste mês. Nos últimos cinco anos, os 
prêmios contemplaram 57.785 ser-
vidores, entre professores e demais 
profissionais de educação. Ao todo, 
foram investidos R$ 103.673.132,58.

Os objetivos são fomentar, sele-
cionar, valorizar e premiar as práticas 
pedagógicas e experiências adminis-
trativas que tenham alcançado su-
cesso no enfrentamento dos desafios 
no processo ensino-aprendizagem. 

O Escola de Valor contempla 
com o 14º salário todos os funcioná-
rios das escolas premiadas: gestores, 
técnicos, merendeiras, professores, 
porteiros, vigias, entre outros. Já o 
Mestres da Educação possibilita que 
professores com projetos premiados 
sejam beneficiados com o 14º salário. 
Caso estejam lotados em escolas já 
contempladas com o Prêmio Escola 
de Valor, eles também recebem o 15º 
salário. Para serem contemplados, os 
projetos precisam atender aos crité-
rios previstos no edital e atingir pon-
tuação mínima igual a 7,0 (sete).

 
Escola de Valor 
Estabelece como critérios para 

seleção a apresentação de quatro 
instrumentos que deverão fazer refe-
rência às diversas dimensões da Ges-

tão Escolar: Projeto de Intervenção 
Pedagógica; Relatório de execução 
do projeto; Documentos comproba-
tórios e autoavaliação com justifica-
tiva. Todas as escolas da rede pública 
estadual de Educação Básica podem 
participar, desde que preencham os 
requisitos presentes no edital.

A inscrição para o prêmio é fei-
ta pelo site da Secretaria de Estado 
da Educação (www.paraiba.pb.gov.
br/educacao), por meio do preen-
chimento do formulário eletrônico e 
envio do Projeto de Intervenção Pe-
dagógica, procedimento indispensá-
vel para a emissão do comprovante 
com número que identifica e confir-
ma a inscrição da escola no prêmio.

O envio do dossiê das escolas 
que tiveram inscrição homologada 
no processo seletivo ocorrerá de 17 a 
28 de outubro, mediante identifica-
ção do número de inscrição da escola 
no prêmio. A homologação da parti-
cipação das escolas ocorrerá no dia 4 
de novembro no site (www.paraiba.
pb.gov.br/educacao), após confirma-
do o envio do dossiê.

 De 4 a 30 de novembro acon-
tecerá a análise do Projeto de In-
tervenção Pedagógica e dossiê pela 
Comissão Estadual de Avaliação do 
prêmio. No dia 10 de dezembro será 
realizada a divulgação das escolas 
contempladas com o Escola de Valor.

Mestres da Educação
Tem como critérios para seleção 

a apresentação de quatro instrumen-
tos que deverão fazer referência a 
boas práticas docentes frente aos de-
safios do processo de ensino e apren-
dizagem e que possibilitam o sucesso 
escolar dos estudantes: Projeto do 
professor; Relatório de execução do 
projeto; Documentos comprobató-
rios e autoavaliação com justificativa.

 Todos os professores em efetivo 
exercício de suas funções estão aptos 
a se inscrever e concorrer ao prêmio. 
A inscrição ocorrerá pelo site da Se-
cretaria da Educação por meio de 
preenchimento de formulário eletrô-
nico e envio do projeto do professor 
a ser desenvolvido no ano de 2016. 

A homologação da inscrição 
acontecerá no dia 29 de abril no 
site. O envio do dossiê dos professo-
res que tiveram inscrição homologa-
da ocorrerá de 17 a 28 de outubro, 
mediante identificação do número 
de inscrição do professor. A homo-
logação será divulgada no dia 4 de 
novembro no site, após confirma-
do o envio do dossiê. De 4 a 30 de 
novembro acontecerá a análise do 
projeto e dossiê pela Comissão Es-
tadual de Avaliação do prêmio. No 
dia 10 de dezembro, será realizada 
a divulgação dos professores con-
templados.

Governo abre inscrições para prêmios 
Mestres da Educação e Escola de Valor 

ATÉ 15 DE ABRIL

Gerência de Vigilância Ambiental e 

Zoonose (Gvaz): (83) 3218 – 9357

Adota João Pessoa: 
(83) 9602 – 0207 / 8608 – 1898

Site: 
http://www.adotajoaopessoa.com.br

Saiba mais

Centro de Zoonoses e grupos que realizam campanhas de conscientização e adoção responsável promovem feiras para quem quer levar pra casa cães ou gatos

FOTO: Evandro Pereira
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Cehap faz seleção para moradores 
de residencial em João Pessoa
Empreendimento será 
destinado às famílias com 
renda de até R$ 1.600,00

A Companhia Estadual 
de Habitação Popular da Pa-
raíba (Cehap) deu início on-
tem ao processo que vai se-
lecionar os novos moradores 
do Residencial São Rafael, no 
Bairro das Indústrias, na ca-
pital. O empreendimento está 
sendo construído por meio 
do Programa Minha Casa, 
Minha Vida, destinado às fa-
mílias com renda de até R$ 
1.600,00.

Para garantir que as 
unidades habitacionais se-
jam destinadas exclusiva-
mente para os que mais ne-
cessitam, serão incluídas no 
processo de seleção as pes-
soas que manifestarem in-
teresse em participar da es-
colha para o São Rafael, com 
inscrições feitas até o dia 22 
de março de 2016, conforme 
publicação no Diário Oficial 
do Estado.

Seleção
Para participar do 

processo de seleção é ne-
cessário estar dentro do 
perfil do empreendimento 
e residir em João Pessoa. 
Depois é preciso acessar o 
site da Cehap: www.cehap.
pb.gov.br e clicar no nome 
do Residencial São Rafael. 
Em seguida, é fundamental 
realizar uma atualização do 
cadastro junto à companhia, 
assinalando o desejo de par-
ticipar da seleção.

Para concorrer a uma 
das unidades habitacionais 
é indispensável estar dentro 
de critérios que vão além da 
renda familiar, como nunca 
ter possuído casa própria, 
nunca ter sido beneficiado 
em programas habitacio-
nais, entre outros. Também 
é importante destacar que 
no processo de seleção serão 
aplicados os critérios esta-
duais, no qual famílias nu-
merosas e famílias que habi-

tem ou trabalhem próximas 
à região do empreendimento 
terão prioridade.

As equipes da Cehap da-
rão início imediato ao traba-
lho da seleção. Assim que as 
famílias enviarem as infor-
mações, as visitas já poderão 
ocorrer. Na sequência das vi-
sitas, serão analisadas as in-
formações obtidas e os dados 
serão enviados ao banco, que 
por sua vez aprova ou não a 
participação de acordo com 
os critérios.

Empreendimento
O Residencial São Ra-

fael está localizado na Rua 
Madagascar, Loteamento 
Cidade Verde, Bairro das In-
dústrias, na capital. São apar-
tamentos divididos em blo-
cos, no total de 704 unidades 
habitacionais.  

Obedecendo as especi-
ficações mínimas exigidas 
pelo Programa Minha Casa, 
Minha Vida, cada unidade 
possui 42 m² de área cons-
truída, sendo dois quartos, 
sala, cozinha com área de 
serviço e banheiro. Também 
haverá unidades já adapta-
das para pessoas idosas ou 
portadoras de necessidades 
especiais. Cada apartamen-
to possui uma vaga de gara-
gem exclusiva e ainda dis-
põe de equipamentos de uso 
comum como playgrounds e 
salões de festa.

O Dia das Mães, próxima data a 
movimentar o mercado de trabalho, 
deve abrir 23 mil vagas temporárias 
em todo o País, número 28% menor 
que o do ano passado, segundo pes-
quisa encomendada pela Federação 
Nacional dos Sindicatos de Empresas 
de Recursos Humanos, Trabalho Tem-
porário e Terceirizado (Fenaserhtt) e 
pelo Sindicato das Empresas de Presta-
ção de Serviços a Terceiros, Colocação 
e Administração de Mão de Obra e 
de Trabalho Temporário do Estado de 
São Paulo (Sindeprestem) ao Centro 
Nacional de Modernização (Cenam). 
Destes, 2% têm chance de efetivação.

A indústria é o setor com maior 
índice de contratação (67%). Normal-
mente é o primeiro segmento a recru-
tar temporários. Em seguida: comércio 
(12%); entretenimento e lazer (6%); 
feiras e eventos (6%); limpeza, porta-
ria e serviços (5%) e hotelaria (4%). Os 
homens devem preencher 56% das va-
gas disponíveis e as mulheres 44%. Pes-
soas com idades entre 22 e 35 anos têm 

chance maior de contratação. “O con-
tingente de desempregados aumen-
tou muito, o que significa mão de obra 
qualificada disponível. Dependendo da 
função a experiência anterior será um 
diferencial no momento da seleção”, 
explica Vander Morales, presidente da 
Fenaserhtt e do Sindeprestem.

Há no Brasil cerca de 10 milhões 
de desempregados, segundo o Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Diante do cenário econômico 
atual, sob o impacto do conturbado 
momento político, o trabalho tem-
porário figura como uma importante 
ferramenta de gestão empresarial e 
geração de renda. “As empresas demi-
tiram para conseguir permanecer no 
mercado e precisam de mão de obra 
para pequenos períodos, como os 
que antecedem datas comemorativas. 
Para o trabalhador é uma oportunida-
de de renda, qualificação e recoloca-
ção profissional”, diz Joelma de Matos 
Dantas, gerente jurídica das entidades 
responsáveis pela pesquisa.

Data promete abertura de 
23 mil vagas temporárias

DIA DAS MÃES no pAíS
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Pesquisa mostra que o número de vagas temporárias para este ano é 28% menor que em 2015

O Residencial 
São Rafael está 
localizado na Rua 
Madagascar, Lo-
teamento Cidade 
Verde, Bairro das 
Indústrias, na 
cidade de João 
Pessoa

A QI Comercial de Rou-
pas, empresa reclamada, te-
ria pedido a rejeição às tes-
temunhas apresentadas pela 
reclamante, alegando amiza-
de íntima entre elas. Como 
prova, a empresa apresentou 
fotos publicadas em rede so-
cial (facebook), em que sua 
ex-empregada e as testemu-
nhas aparecem juntas numa 
praia. A reclamante recorreu 
da decisão alegando que não 
foi observado o direito ao con-
traditório e a ampla defesa, já 
que as testemunhas não foram 
ouvidas em audiência.

A ex-empregada acres-
centou que, o fato de a empre-
sa ter apresentado fotografias 
mostrando ela e a testemunha 
juntas, numa única oportu-
nidade, não pode servir de 
obstáculo para que sejam 
ouvidas. Lembrou que, ainda 
que fossem amigas, a lei as-
segura o direito de ser ouvida 
sem a necessidade de prestar 
compromisso judicial, na qua-

lidade de informante. Neste 
caso a testemunha poderia 
ter sido ouvida como decla-
rante, ficando a valorização 
da prova, a cargo da interpre-
tação do magistrado. Diante 
do inconformismo da recla-
mante, o relator do processo 
0130169-56.2015.5.13.000,     
desembargador Wolney de 
Macedo Cordeiro, pontuou 
que, muito embora o desti-
natário da prova seja o juiz, 
que dispõe de liberdade na 
condução do processo, tanto 
para a realização de diligên-
cias, quanto para indeferir 
as que considere inúteis, 
asseverou que “hão de ser 
observados os direitos dos 
litigantes, principalmente 
os relativos ao princípio do 
contraditório e da ampla de-
fesa. Sendo assim, configura 
cerceamento do direito de 
defesa o indeferimento do 
depoimento da testemunha, 
quando o mesmo era prova 
indispensável ao litígio”.

Testemunha é rejeitada 
por foto em rede social

coM A rEclAMAnTE

MS libera r$ 79,7 mi 
para hospitais do nE

A região Nordeste passa a 
contar com o reforço de R$ 79,7 
milhões para ampliar os serviços 
de média e alta complexidade 
oferecidos pelas unidades pú-
blicas de saúde. Os recursos são 
destinados ao custeio, habilita-
ção e ampliação de leitos hos-
pitalares e de novos serviços. 
O objetivo é melhorar o aten-
dimento prestado à população, 
por meio de mais investimentos 
na estruturação e aprimora-
mento das unidades de saúde 
de cada Estado. As portarias 
que autorizam a liberação dos 
recursos foram publicadas no 
Diário Oficial da União de ontem. 
Uma das principais novidades 
é o recurso para habilitação de 
novos Laboratórios Regionais 
de Próteses Dentárias (LRPD) 
em 56 municípios nordestinos, 
cada laboratório receberá entre 
R$ 27,3 mil e R$ 90 mil, de acor-
do com a complexidade de cada 
serviço. Ao todo, R$ 4,5 milhões 
serão repassados aos estados 
de Alagoas, Piauí e Sergipe, para 
implantação dos laboratórios.

Dólar sobe e se 
aproxima de r$ 3,70

Em alta pelo segundo dia 
seguido, a moeda norte-americana 
voltou a aproximar-se de R$ 3,70. 
O dólar comercial encerrou ontem 
vendido a R$ 3,681, com alta de 
R$ 0,067 (1,86%). A cotação fe-
chou no maior nível desde 24 de 
março, quando estava também em 
R$ 3,681. A moeda operou em alta 
durante todo o dia. No início da ma-
nhã, por volta das 10h30, chegou a 
ser vendida a R$ 3,63, mas dispa-
rou nas horas seguintes até fechar 
na máxima do dia. A divisa subiu 
2,36% em abril, mas acumula que-
da de 6,76% no ano. No mercado 
de ações, o dia foi de recuperação. 
Depois de cair 3,52% anteontem, o 
índice Ibovespa, da Bolsa de Valores 
de São Paulo, subiu 0,56% ontem e 
fechou aos 49.053 pontos. As ações 
da Petrobras, que anteontem tinham 
despencado 9%, subiram ontem. Os 
papéis ordinários (com direito a voto 
em assembleia de acionistas) se va-
lorizaram 2,29%, para R$ 9,82. Os 
papéis preferenciais (com preferên-
cia na distribuição de dividendos) 
aumentaram 3,3%, para R$ 7,83.

Dnit volta a fiscalizar 
peso em rodovias

O Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit) retoma, a partir de amanhã, a 
fiscalização da pesagem de veículos 
nas rodovias federais sob sua juris-
dição. Segundo o Dnit, a pesagem 
estava paralisada desde julho de 
2014 por força de ação civil pública 
do Ministério Público do Trabalho. Os 
veículos abordados nos postos de 
Pesagem de Veículos (PPV) terão a 
documentação conferida para que 
seja verificada a adequação da carga 
à nota fiscal. Nesta primeira fase, a 
fiscalização terá caráter educativo e, 
posteriormente, os veículos infrato-
res estarão sujeitos às penalidades 
e medidas administrativas, no caso 
de infração de trânsito. Após a con-
clusão de ajustes técnicos que estão 
sendo executados nas balanças, os 
veículos também passarão a ter o 
excesso de peso auferido por equi-
pamento de pesagem. O primeiro 
posto de pesagem reativado será o 
localizado no km 12 da BR-020, em 
Formosa (GO) às 10h, com a presen-
ça do diretor-geral do Dnit, Valter 
Casimiro Silveira. 

Nesta semana, o WhatsApp 
começou a notificar usuários 
do aplicativo de que já está 
utilizando a chamada cripto-
grafia de ponta-a-ponta. “As 
mensagens que você enviar 
para esta conversa e chama-
das agora são protegidas com 
criptografia de ponta-a-ponta”, 
dizia a mensagem. O aviso dei-
xou alguns usuários em dúvida 
sobre o que deveria ser feito e o 
que seria a criptografia.

Muitos usuários relata-
ram nas redes sociais suas 
dúvidas. “Qual é a dessa de 
criptografia de ponta-a-pon-
ta?”, disse @yasm1njulia, na 
rede Twitter. Outro usuário 
disse na mesma rede social: 
“Esse wpp sempre inventan-
do moda!! Que raio é esse de 
mensagem criptografia?”. A 
criptografia de ponta-a-pon-
ta é um recurso de segurança 
utilizado pelos administrado-

res do aplicativo. De acordo 
com comunicado na página 
oficial do WhatsApp, o siste-
ma visa criptografar (cifrar 
a mensagem para deixá-la 
impossível de ser lida quan-
do armazenada) nas duas 
“pontas” (pessoas que estão 
conversando) da mensagem. 
Os desenvolvedores também 
apontam que é preciso ter a 
versão mais recente do aplica-
tivo para que a a criptografia 
de ponta-a-ponta seja ativada.

“A criptografia de pon-
ta-a-ponta do WhatsApp está 
disponível quando você e as 
pessoas com as quais você 
conversa estão na versão mais 
recente do nosso aplicativo. 
Muitos aplicativos somente 
criptografam mensagens en-
tre você e eles próprios, mas a 
criptografia de ponta-a-ponta do 
WhatsApp assegura que somen-
te você e a pessoa com que você 
está se comunicando podem ler 
o que é enviado e ninguém mais, 
nem mesmo o WhatsApp.

Adotada criptografia 
em conversas do app

WhATSAppGoverno reúne 
agricultores 
familiares em 
conferência

Ações que visam o for-
talecimento da agricultura 
familiar e do sistema de 
extensão rural na Paraí-
ba serão discutidas hoje, 
amanhã e sexta-feira (8), 
no Garden Hotel, em Cam-
pina Grande, durante a 
2ª Conferência Estadual 
de Assistência Técnica e 
Extensão Rural, uma rea-
lização do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário 
(MDA) e Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (Condraf ) em 
parceria com o Governo 
do Estado, por intermédio 
da Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento do Se-
miárido (Seafds). 

O secretário de Esta-
do da Agricultura Familiar 
e do Desenvolvimento do 
Semiárido, Lenildo Morais, 
representará o governador 
Ricardo Coutinho no evento.

Edgard Matsuki
Do Portal EBC
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Projeto “De Repente 
no Espaço” realiza mais 
uma sessão hoje
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CULTURA POPULAR CINEMA

Acontecimentos que 
marcaram a semana na 
coluna de Vitória Lima
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Tintin CineClube exibe 
hoje mostra África, do 
francês Jean Rouch

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 6 de abril de 2016

Cronista maior da imprensa pa-
raibana, o jornalista - e, também, 
colaborador de A União - Mar-
tinho Moreira Franco completa, 
hoje, 70 anos de idade. O transcur-
so dessa data, evidentemente, não 
poderia passar em branco entre 
seus amigos, alguns dos quais, em 

tom de celebração, exaltaram qualidades do 
ser humano e da capacidade profissional do 
aniversariante. “É inacreditável que o moço 
da Jovem Guarda, de perfil introvertido, seja 
um septuagenário que estamos a festejar, 
porque o moço, aquele jovem apaixonado 
pelos Beatles, fundador do Jornal de Cinema 
do Liceu, que já nasceu crítico cinematográ-
fico e se tornou um crítico sutil de todos os 
demais ramos da vida e do comportamento, 
possa ser chamado de velho. Esses 70 anos 
de Martinho só vêm rejuvenescer a velhice 
dos seus contemporâneos. A felicidade é 
nossa”, disse, por exemplo, o jornalista Gon-
zaga Rodrigues. “Ao invés de dar presente 
a Martinho, ele que deveria dar o presen-
te aos seus leitores publicando um livro 
reunindo os seus muitos artigos e crônicas 
que escreveu ao longo do tempo, inclusive 
as suas muito pertinentes opiniões sobre o 
cinema”, afirmou o poeta Sérgio de Castro 
Pinto.           .  

“Talvez seja o melhor texto da im-
prensa paraibana, principalmente pelo 
linguajar popularesco e, ao mesmo tempo, 
intelectualizado que ele produz. Ele tem 
duas características que, para mim, são 
excepcionais: o senso de humor perma-
nente e original e a capacidade perceptiva 
das coisas do mundo que o circundam. Ele 

tem o senso de transmitir simpatia, cordia-
lidade e amizade. E tem uma personalidade 

admirável, uma retidão de caráter”, confessou 
outro amigo, Wills Leal. Já o escritor Evaldo 
Gonçalves lembrou que acompanha o trabalho 
de Martinho Moreira Franco desde 1971. “Me 
considero um leitor privilegiado e assíduo dos 
seus textos, como também o considero profes-
sor e mestre da crônica”, garantiu ele. 

Outro amigo a compartilhar a alegria pelo 
transcurso de mais um aniversário do jornalista 
foi o engenheiro - e também colaborador de A 
União - Carlos Pereira. “É com muita satisfação 
que falo sobre os 70 anos de Martinho Moreira 
Franco, que é um dos cronistas mais importan-

tes da Paraíba”, disse ele. “Martinho tem lucidez, 
energia e continua produzindo. Um abraço para 
ele, desejando que chegue aos 100 anos”, acres-
centou, lembrando ser assíduo leitor dos textos 
do jornalista que hoje aniversaria.

Carlos Pereira lembrou, em particular, de 
um momento vivido com Martinho Moreira 
Franco. “Tive a alegria de ser seu professor 
de Física no Liceu. Ele costumava conversar 
e ficar sorrindo, durante as aulas, por achar 
que a Física não fosse servir para a profissão 
que viria a exercer. Até que, em certo dia, 
disse para Martinho que minha avó costumava 
comentar que muito riso pouco siso e, aí, ficou 
calado. E até hoje, quando nos encontramos, 
ele lembra e diz muito riso pouco siso e sorri”, 
disse o engenheiro.

Sobre o aniversariante
Natural da cidade de João Pessoa, Marti-

nho Moreira Franco foi o homenageado pela 
11ª edição do Prêmio AETC (Associação das 
Empresas de Transporte Coletivo Urbano de 
João Pessoa) de Jornalismo em 2012. “O prêmio 
existe para homenagear os profissionais da 
imprensa paraibana, para premiar o talento de 
jornalistas e radialistas que prestam um serviço 
importante e fundamental à sociedade, que é ao 
acesso às informações”, justificou, na ocasião, 
Mário Tourinho, diretor da entidade, a promo-
tora do evento. 

O agora jornalista Martinho Moreira Fran-
co começou como crítico de cinema no jornal 
Correio da Paraíba, em meados da década de 
1960, onde também exerceu as atividades de 
tradutor de telegrama e redator. Em segui-
da, ele trabalhou como copidesque em outro 
jornal, O Norte, hoje extinto e que pertencia 
ao grupo Diários Associados. Em outra área da 
Comunicação, a do rádio, apresentou pro-
grama sobre cinema na Arapuan e integrou e 
equipe do programa Diário Íntimo da Cidade, 
na emissora Correio da Paraíba. Martinho tam-
bém foi correspondente de várias publicações, 
a exemplo do jornal O Globo e das revistas Veja 
e Realidade, ambas da Editora Abril. Na gestão 
do governador da Paraíba, João Agripino, ele 
integrou - a convite de Noaldo Dantas - a re-
dação da Secretaria de Divulgação e Turismo. 
No governo de Tarcísio Burity foi secretário 
de Comunicação Social. E, embora esteja agora 
aposentado, o jornalista continua sua ativida-
de intelectual, a exemplo da colaboração para 
A União, no qual - a propósito - já exerceu o 
cargo de editor geral, que cumpriu, também, 
na revista A Carta. 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Jornalista e colaborador de
A União, Martinho Moreira Franco
comemora hoje 70 anos de vida 

O aniversariante 
de hoje atuou em 
diversos meios de 
comunicação da 
Paraíba, atualmente 
é colaborador do 
Jornal  A União
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No dia 23 de agosto de 2007, o 
Supremo Tribunal Federal decidiria se 
aceitava ou não a denúncia do procura-
dor-geral da República, Antonio Fernando 
Souza, contra 40 acusados da Ação Penal 
(AP) 470. Os prognósticos eram de que a 
denúncia não passaria.

No mesmo dia, O Globo publica re-
portagem de Alan Gripp e Francisco Leali 
sobre os ministros conversando na sessão, 
via laptops fotografados por Stuckert Fi-
lho. A conversa desqualificava e banaliza-
va o julgamento. A denúncia seria recusa-
da por ministros indicados por Lula.

O impacto foi fulminante. Isso é farsa 
ou julgamento? A reação da mídia e da 
opinião pública inverteu quem estava 
sendo julgado. Não mais réus do Mensa-
lão. Mas a imparcialidade e autoridade do 
próprio Supremo.

Um juiz já disse: “Quando julgo, sei 
que serei julgado”. O Supremo estava 
agora na mira da opinião pública. Sua 
legitimidade e razão de ser no Estado 
democrático de direito era questionada. 
Para que existia?

Tudo mudou. A denúncia foi aceita. 
Dos 40, 25 foram condenados. As fotos e a 
reportagem evitaram a impunidade.

O ministro Ayres Britto deixara a 
presidência do Supremo no meio do 
julgamento do Mensalão aposentado aos 
70 anos. Perguntado depois pelo grupo 
Sitroom da FGV Direito Rio sobre qual 
a decisão mais difícil na condução do 
processo, respondeu: “Colocar em pauta 
o julgamento. Marcar o dia para começar”. 
Havia pressão contrária de advogados, 
governo e alguns ministros.

Britto completou: “Foi também a 
decisão mais fácil. Depois da  Folha de 
S.Paulo ter publicado declaração do mi-
nistro Lewandowski de que existia o risco 
de o processo prescrever, eu, ou qualquer 

presidente, teria que colocá-lo em pauta. 
Estava em jogo a credibilidade e capacida-
de de o Supremo produzir justiça” .

Há milhares de outros exemplos. Na 
democracia, com liberdade de comunica-
ção, a relação Supremo e opinião pública 
veio para ficar. A Constituição os colocou 
em diálogo inevitável. Até o silêncio ou 
o juridiquês são ações comunicativas e 
produzem reações comunicativas.

Pode ser diálogo-com, em que ambos 
convergem para objetivos comuns. Ou até 
diálogo-contra, em que ambos divergem 
até no objetivo comum. Mas não há como 
um, do outro, escapar.

A relação dialógica inclui votos e 
julgamentos, inclusive seu making of. E 
também o comportamento de ministros. 
Nos autos e fora deles.

Primeira necessidade
Quando o ministro Lewandowski 

se encontra com a presidente Dilma, em 
Portugal, e a mídia revela, explode uma 
reação comunicativa entre o Supremo 
e a opinião pública. E obriga o ministro 
presidente a se explicar.

Quando o ministro Luiz Roberto se 
encontra com o ministro da Justiça às 
vésperas do julgamento do rito de impea-
chment, e a mídia revela, explode igual 
reação comunicativa. Obriga o ministro 
relator a se explicar.

Reagir é legitimar ou deslegitimar. 
Reconhecer autoridade ou não. É de onde 
vem o poder ou o “despoder” do Supremo.

Os cidadãos podem, em plena liber-
dade de comunicação e inundação das 
mídias tecnológicas, conhecer, entender 
e reagir sobre como a Justiça está sendo 
feita. Como educação, saúde e segurança, 
Justiça é bem de primeira necessidade. 
Também.

Esse diálogo destruiu a crença elitista 

de alguns juízes de que ninguém lhes 
influencia. E de que eles decidem apenas 
com suas livres consciências.

A pergunta hoje é outra. Quem é, 
e como se forma, a consciência de um 
ministro do Supremo?

Todas as pesquisas, estudos, aqui e 
alhures, inclusive de neurociência e de 
estatística, mostram que muitos fatores 
influenciam a consciência, além da lei. Edu-
cação, valores, comportamento cotidiano, 
análise econômica das consequências, 
ambições pessoais, neuroses, preferências 
sexuais e religiosas etc. Tudo influencia a 
interpretação do juiz. A lei não é unívoca.

Estamos diante de um complexo de 
influências interligadas. Uma pode pesar 
mais que outras. É mix que muda caso a 
caso, no tempo e espaço. Na história. O 
poder do juiz reside em organizar esse 
mix e chamá-lo de consciência.

No passado, ministros davam imensa 
importância ao mimetismo, doutrinas es-
trangeiras e crença no caráter celestial da 
lei importada. Hoje, menos. A influência 
da mídia e opinião pública traz os minis-
tros de volta aos problemas do Brasil real.

O acesso da opinião pública ao minis-
tro, e vice-versa, decorre desse processo. 
Antes, só advogados, partes, políticos e 
outros ministros tinham acesso ao julga-
dor. Acesso controlado. Brasília é ainda o 
símbolo desse controle. Agora, não mais.

Hoje, a mídia tem amplo e livre 
acesso ao Supremo. Penetra-lhe pelos 
poros. E o ministro, amplo acesso à mídia 
e à opinião pública também. Ninguém está 
desligado.

Essa é a grande novidade. No diálogo 
inevitável são todos contaminados pelos 
vírus dos fatos, dados, notícias, análises e 
opiniões. O livre convencimento dos juízes 
ficou mais rico e complexo. Mudou.

Democracia é assim mesmo.

A Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) baixou uma nova 
resolução que vai beneficiar muito os 
pequenos transportadores turísticos 
que utilizam vans e micro-ônibus (de 
8 a 20 passageiros) para o transporte 
de turistas em viagens interestaduais, 
notadamente de João Pessoa para Natal 
e o Litoral de Pernambuco. 

A principal mudança é o fim da 
limitação de 540 km para o percurso, 
incluindo ida e volta – medida consi-
derada uma conquista por represen-
tantes do setor.

“A medida deve impulsionar o 
fretamento de vans e micro-ônibus 
para viagens turísticas em benefício 
tanto dos pequenos empresários 
quando dos viajantes. Todos saem 
ganhando”, afirma a diretora do De-
partamento de Formalização e Quali-
ficação no Turismo do Ministério do 
Turismo, Aparecida Bezerra.

Segundo a Sondagem do Consu-
midor, levantamento mensal feito pela 
pasta, a intenção de viajar de ônibus 
cresceu pelo quinto ano consecutivo e 
atingiu 14,1%, um recorde para o mês 
de fevereiro desde 2011. Em compa-

ração com o valor registrado em 2011, 
houve um crescimento de 56,6%.

Ainda de acordo com o levanta-
mento, para 7,9% dos entrevistados as 
próximas viagens deverão ser feitas em 
meios de transportes alternativos como 
vans, micro-ônibus e moto. O número 
mais do que dobrou em relação ao 
mesmo período do ano anterior quan-
do foi registrado 2,6%.

Para Luiz Martinez, presidente da 
Associação dos Microempreendedores 
Individuais do Transporte Turístico 
(Amettur), a nova resolução levará 
ao aumento das viagens em vans e 
micro-ônibus, uma vez que muitos 
transportadores vinham recusando 
serviços devido ao limite de 540 km 
para cada viagem. 

Importante lembrar que os veícu-
los devem ser cadastrados no Cadastur, 
do Ministério do Turismo.

Outra mudança é a permissão para 
que transportadoras com capital social 
inferior a R$ 120 mil possam prestar o 
serviço de transporte turístico interes-
tadual, ficando obrigadas a contratar 
o seguro garantia. Este era um pleito 
dos pequenos transportadores que não 

conseguiam comprovar o capital social, 
exigido anteriormente, aceito após ne-
gociações entre a categoria e a ANTT.

Para o presidente da Associação 
Brasileira das Agências de Viagem no 
Distrito Federal (ABAV-DF), Carlos Viei-
ra, esta nova resolução vai impulsionar 
o turismo de curtas distâncias no País. 
É um estímulo que vem em boa hora e 
deve ajudar o mercado a enfrentar este 
período de estagnação econômica”.

O mesmo pensamento compartilha 
o presidente do Sindicato dos Guias de 
Turismo da PB, Genilton Pessoa, que 
também costuma levar turistas em 
vans e micro-ônibus em roteiros turís-
ticos pela Paraíba e Estados vizinhos. “A 
iniciativa veio corrigir uma distorção, 
pois antes fazíamos este tipo de viagem 
e que depois foi proibida”.

Dados da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) apon-
tam para 3.719 empresas habilita-
das a oferecer o serviço no Brasil e 
25.551 ônibus autorizados. Por ano, 
são mais de 308 mil autorizações de 
viagens interestaduais e a expectativa 
é que, a partir de agora, esse número 
cresça ainda mais.

Fim de quilometragem para viagens
de turismo em vans e micro-ônibus

Conversando e aprendendo a julgar

Crônica Joaquim Falcão - Observatório da Imprensa

Vivências 
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Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
Lima

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

“Pra não dizer que
não falei de flores”

Na semana que 
passou estive muito 
ocupada lembrando, 
vibrando, lamen-
tando, chorando, 
sorrindo.

Primeiro, o 
lembrar e o lamen-
tar: fiquei sabendo, 
pelo Facebook, 
através do amigo 
comum, o poeta 
Políbio Alves, que 
a jornalista campi-
nense, a amorosa, 
delicada escritora 
Molina Ribeiro, 
havia falecido. 
Apesar de termos 
vivido em Campina 
Grande, na mesma 
época, não éramos 
próximas e só vim a conhecê-la pessoalmente há pouco tem-
po, quando tive a oportunidade de vislumbrar seu delicado 
espírito, sua lealdade e generosidade. Lembro-me que estáva-
mos juntas numa homenagem ao dia da mulher, em 2015, na 
Livraria do Luiz. E fomos colegas de colunas, aqui no jornal A 
União, por algum tempo.

Passando para o momento de vibrar, convido-os a 
lembrar comigo da grande manifestação de quinta-feira, 31 
de março, no Ponto de Cem Réis. Manifestantes afluíram de 
vários pontos do centro da cidade (do Lyceu Paraibano, da 
Praça Rio Branco, do Teatro Santa Roza) e concentraram-se 
em frente ao Paraíba Palace Hotel, local histórico de grandes 
manifestações políticas, artísticas e culturais. O convidado para 
abrir a manifestação foi o professor e pesquisador de Ciência 
Política da UFPB, José Henrique Artigas, que teve o áudio de 
uma entrevista sua concedida à rádio CBN solicitado pelo juiz 
Euler Moura, por considerá-la ofensiva ao juiz federal Sérgio 
Moro.  O professor revelara-se preocupado com o retorno 
da censura e possíveis arbitrariedades a serem sofridas por 
quem se declarasse contrário aos rumos que toma a operação 
Lava Jato. Mas isso não intimidou o professor/pesquisador e 
na quinta-feira lá estava ele dando mais uma aula de História 
do Brasil, alertando-nos contra os possíveis atentados à nossa 
Constituição e ao Estado Democrático de Direito. E lá também 
estávamos nós de ouvidos atentos às suas palavras.   

Num segundo momento, tivemos a participação de vários 
artistas da terra, cada um contribuindo com sua arte, para a 
manutenção da democracia. Minha memória foi ativada e não 
pude deixar de cantar com meus botões “Mais que nunca é 
preciso cantar! ” E foi o cantor, compositor, vereador Fuba que 
abriu “as portas do sol” com o seu canto. E foi lindo! Naquela 
noite estrelada, sem chuva, nunca Fuba foi tão inspirado e 
oportuno, lembrando-nos das nossas tradições libertárias. Foi 
seguido por Milton Dornellas, Glaucia Lima, Jonas Escurinho, 
sempre acompanhados pelos tambores que eram batidos no 
fundo do palco. Por fim, apresentou-se a nossa Kukukaia, Cátia 
de França, acompanhada pelo violão mágico de Cristiano (nun-
ca tinha ouvido nada mais belo!). Fechando a programação ti-
vemos a fala inspirada, eloquente, engajada do nosso governa-
dor Ricardo Coutinho. Que orgulho nos dá ter um governador 
que não se acovarda, que não fica em cima do muro, que não 
foge do barco quando ele ameaça adernar! Ricardo Coutinho 
honra a tradição de coragem e eloquência dos paraibanos. Que 
vergonha sentiríamos agora se tivéssemos escolhido outro 
governador! A militância do PSB estava lá na praça, presente, 
aplaudindo o seu líder. E ele nos enche de esperança quando 
afirma que “Não vai ter golpe! ”. 

Encerrando as emoções da semana, tivemos o lançamento 
de dois livros da escritora e amiga Ana Adelaide Peixoto, na Fun-
dação Casa de José Américo. O espaço ao ar livre ficou pequeno 
para abrigar todos os leitores/amigos/parentes/admiradores 
da autora. Cumprindo sua tradição de querer sempre muito 
da vida, (“Muito é muito pouco!”) Ana autografou, na ocasião, 
não apenas um, mas dois livros de crônicas! “Brincos pra que te 
quero?”, belamente apresentado pela amiga, professora/crítica 
feminista/ dramaturga/ estudiosa de William Shakespeare, 
Lúcia V. Sander, que se deslocou do Planalto Central para presti-
giar a amiga, com cujo texto se identifica. Além do primeiro, foi 
também lançado um segundo, “De paisagens e de outras tardes”, 
livro também de crônicas, publicadas na imprensa paraibana, ao 
longo dos últimos 25 anos, este segundo apresentado por esta 
que ora vos escreve. Ambos os livros foram editados pela MVC/ 
Forma e ilustrados pelo artista plástico Flávio Tavares, imortal 
da Academia Paraibana de Letras e Artes, com projeto gráfico e 
editorial do editor e poeta Juca Pontes. Toda a orquestração da 
festa ficou a cargo do presidente da Fundação Casa de José Amé-
rico, o prof. Damião Ramos Cavalcante e sua incansável auxiliar 
Fátima Farias. Coroando a noite festiva tivemos uma hora de de-
leite com a apresentação à capela, do duo Eleonora Montenegro 
e Mayra Montenegro, que fizeram a leitura de textos contidos 
nos livros da autora Ana Adelaide, entremeados por canções 
imortais em português e inglês, muitas delas mencionadas nos 
textos de Ana Adelaide. Os salgadinhos, o espumante e refri-
gerantes foram largamente servidos depois e seguiram-se os 
autógrafos da autora, que se alongaram numa fila imensa, pela 
noite adentro. Simultaneamente, conversávamos e festejávamos 
a alegria de nos encontrarmos (eram tantos os amigos que não 
pudemos cumprimentar todos!)
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Iniciativa

Obra sugerida pelo 
bilionário Bill Gates  

Em cartaz

ÁRVORES

     Humor 

Val Fonseca

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

SERVIÇO

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 - Futebol
22h - Programação Musical

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 - Ponto de Equilíbrio
19h - Voz do Brasil
20h - Futebol
22h - E por falar em saudade

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Recomendado a Bill 
Gates pelo bilionário 
Warren Buffet, “Aventu-
ras empresariais” logo 
se tornou o livro pre-
ferido do fundador da 
Microsoft. Lançada ori-
ginalmente na década de 
60, a obra passou mais 
de 40 anos esgotada nos 
Estados Unidos e foi ree-
ditada em 2014, quando 
Gates publicou um dos 
capítulos em seu blog. Reunindo cases atemporais 
sobre inovação, estratégia e dinâmica de mercados, 
o livro chega ao Brasil neste mês de março pela Edi-
tora Best Business.

Os fracassos, muito mais do que os triunfos, 
aparecem em destaque nas histórias analisadas por 
Brooks. O autor conta como a Xerox, depois de uma 
ascensão rápida, ignorou  sua área de pesquisa, que 
desenvolveu a redeEthernet e a primeira interface 
gráfica. Anos mais tarde, estes produtos dariam ori-
gem ao sistema Windows. A perda de 350 milhões 
de dólares pela Ford após o lançamento desastroso 
do carro Edsel também é abordada, assim como os 
problemas de comunicação que comprometeram os 
lucros da General Electric na década de 50.

Além dos cases corporativos, o jornalista fala so-
bre questões econômicas, com olhar especial para os 
Estados Unidos. Brooks aborda, por exemplo, o crash 
de Wall Street em 1962  e a origem do imposto de 
renda em vários países.

Em seu blog, Gates afirma que “Aventuras empre-
sariais” é muito mais do que uma aula sobre pontos 
fortes e fracos de líderes em circunstâncias desafia-
doras, mas também sobre questões essenciais para 
entender os negócios. É assim que ele justifica a 
atemporalidade do livro: “É bem verdade que muitos 
negócios mudaram, mas os fundamentos não”.

John Brooks (1920-1993) é um escritor premia-
do, conhecido por suas contribuições para a revista 
The New Yorkercomo jornalista financeiro. Publicou 
alguns livros sobre negócios e finanças, bem rece-
bidos pela crítica especializada em Wall Street e no 
mundo corporativo. Além de Aventuras Empresa-
riais, é autor de Once in Golconda e de The Go-Go Ye-
ars, que perduram como clássicos.

“De Repente no Espaço” acontece hoje Literatura em destaque

O pernambucano Ivanildo Vila 
Nova (PE), a ‘Águia do Improviso’ e o pa-
raibano Raimundo Caetano, o ‘Arquiteto 
do Repente’ voltam a se enfrentar, desta 
vez, em João Pessoa. Os poetas, que já 
dividiram o palco juntos, chegando a 
gravar um DVD juntos, são os convida-
dos da edição de abril do projeto ‘De 
Repente no Espaço’. A apresentação é 
de Iponax Vila Nova, declamador oficial 
do evento. Como de costume, a noite da 
poesia popular acontece na primeira 
quarta-feira do mês (6 de abril), a partir 
das 19h, no mezanino do Teatro Paulo 
Pontes do Espaço Cultural José Lins do 
Rego. A entrada é gratuita. 

Para o público fiel do projeto, a 
noite promete ser especial, pois reúne 
dois nomes do topo da lista da arte do 
repente. Poetas que trazem consigo o 
dom que os permite trazer o verso no 
improviso. Rápidos no raciocínio e no 
gatilho mental, os dois têm sempre a 
resposta de imediato ao oponente. 

Ivanildo Vila Nova – Eleito o 
Cantador do século XX e ainda a maior 
referência quando o assunto é a arte do 
improviso, notabilizou-se pela rapidez 
de raciocínio e pelo grau de dificuldade 
na construção dos seus versos, de-
monstrando sempre um extraordinário 
conhecimento sobre os mais variados 
assuntos solicitados pelas plateias 
nas cantorias. Pela facilidade do “voo” 
pelos céus da Cantoria, subindo à altura 
máxima permitida a um poeta cantador, 
recebeu o cognome de Águia do Impro-
viso. Com mais de 50 anos de carreira, 
foi uns dos principais personagens na 
profissionalização do repente. Pernam-

A banda que se concretizou como uma das maiores no cenário do rock gos-
pel nacional prepara as malas para aterrissar em João Pessoa. A carioca Catedral 
apresenta o show de despedida ‘Música Inteligente’ no Clube Cabo Branco, dia 30 
de abril (sábado), às 21h.

O trio Kim (vocal e violão), Júlio César (baixo) e Guilherme Morgado (bateria) 
traz o show que parte da turnê que celebra os 25 anos do grupo e percorre o País 
inteiro com um emocionante repertório que perpassa pelos maiores hits da banda. E 
de sucessos eles entendem: Catedral contabiliza mais de 3 milhões de unidades de 
CDs e DVDs vendidas nestes 27 anos de Catedral! 

          

Evento

bucano com residência em Gravatá-PE, 
é conhecido por muitos como o maior 
cantador da atualidade. Já levou a can-
toria nordestina para todos os cantos do 
Brasil e continua sendo figura constante 
nos festivais.

Raimundo Caetano
Conhecido por transformar a “cons-

trução” do seu improviso em obra-pri-
ma, esmerando-se no acabamento dos 
versos, refinando e polindo as estrofes, 
dando-lhes um toque de classe e beleza 
de tal forma que teve o seu trabalho 
comparado ao de um arquiteto, sendo 
apelidado de ‘Arquiteto do Repente’. 

Iponax Vila Nova – Filho do repen-
tista Ivanildo Vila Nova. Considerado 
um dos mais importantes recitadores 
da nova fase da poética popular nordes-
tina, Iponax gosta de interagir com o 
público, permitindo a ele fazer parte de 
sua poesia. Convidado para participar 
ou mediar os maiores festivais de viola 
do País, o poeta traz na bagagem muita 
experiência e a referência dos principais 
cantadores do Nordeste.

Sobre o projeto
 “De Repente no Espaço” é um evento 

mensal da Funesc lançado em julho do 
ano passado e faz parte do projeto de 
ocupação do Espaço Cultural. Os encon-
tros acontecem na primeira quarta-feira 
do mês. A cada nova edição, o público 
conta com diferentes atrações da Paraíba 
e de outros Estados da região. De julho a 
dezembro de 2015, foram realizadas seis 
edições simples. Em janeiro de 2016, para 
abrir o ano em grande estilo, o projeto 
contou com um formato diferente – o 
Desafio De Repente - com a participação 
de seis duplas de repentistas. Sucesso de 
público, a edição especial lotou o mezani-
no do Teatro Paulo Pontes. Em fevereiro, 
quem dividiu o palco do projeto foi a du-
pla Antonio Lisboa e Moacir Laurentino. A 
edição de março foi dedicada às mulheres 
com a arte e a cantoria de Minervina 
e Soledade. O apresentador oficial e 
declamador é Iponax Vila Nova, coorde-
nador do projeto que além de conduzir as 
cantorias realiza oficina de declamação e 
versos pelo Estado, dentro do projeto De 
Repente no Espaço.

O poeta paraibano Raimundo Caetano em desafio com o pernambucano Ivanildo Vila Nova

FOTO: Divulgação

Banda Catedral faz show
de despedida na capital

A BRUXA (EUA 2016). Gênero: Terror. Duração: 92 min. 
Classificação: 16 anos. Direção: Robert Eggers. Com 
Anya Taylor Joy, Ralph Ineson e Kate Dickie. Sinopse: 
Nova Inglaterra, década de 1630. O casal William e 
Katherine leva uma vida cristã com suas cinco crianças 
em uma comunidade extremamente religiosa, até 
serem expulsos do local por sua fé diferente daquela 
permitida pelas autoridades. A família passa a morar 
num canto isolado, à beira do bosque, sofrendo com 
a escassez de comida. Um dia, o bebê recém-nascido 
desaparece. Teria sido devorado por um lobo? Seques-
trado por uma bruxa? Enquanto buscam respostas 
à pergunta, cada membro da família seus piores 
medos e seu lado mais condenável.  Tambiá1: 16h45 
e 20h45 (DUB).

A SÉRIE DIVERGENTE: CONVERGENTE (EUA 2016). Gênero: 
Ficção Científica. Duração: 121 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Robert Schwentke. Com Shailene 
Woodley, Theo James e Ansel Elgort. Sinopse: Após 
a mensagem de Edith Prior ser revelada, Tris, Quatro, 
Caleb, Peter, Christina e Tori deixam Chicago para 
descobrir o que há além da cerca. Ao chegarem lá, 
eles descobrem a existência de uma nova sociedade. 
Manaíra6: 20h30 (DUB).  Manaíra7: 16h15 e 21h50h 
(LEG).  Mangabeira4: 22h30 (DUB). Tambiá3: 14h, 
16h20, 18h40 e 21h (DUB).

BATMAN VS SUPERMAN - A ORIGEM DA JUSTIÇA (EUA 
2016). Gênero: Ação.  Duração: 151 min. Classificação: 
14 anos. Direção: Zack Snyder. Com Ben Affleck, Henry 
Cavill e Jesse Eisenberg. Sinopse: Após os eventos 
de O Homem de Aço, Superman (Henry Cavill) divide 

a opinião da população mundial. Enquanto muitos 
contam com ele como herói e principal salvador, 
vários outros não concordam com sua permanência 
no planeta. Bruce Wayne (Ben Affleck) está do lado 
dos inimigos de Clark Kent e decide usar sua força de 
Batman para enfrentá-lo. Enquanto os dois brigam, 
porém, uma nova ameaça ganha força. CinEspaço3/3D: 
14h30, 17h30 e 20h30 (LEG). Manaíra5/3D: 13h45, 
17h, 20h15 e 23h30 (LEG). Manaíra9/3D: 12h30, 
19h  (DUB) e 15h45 e 22h15 (LEG). Manaíra10/3D: 
14h45, 18h e 21h15 (LEG). Mangabeira1/3D: 12h30, 
15h45, 19h  (DUB) e 22h15 (LEG). Mangabeira5/3D: 
14h30, 18h (DUB) e 21h30 (LEG). Tambiá4: 14h20, 
17h20 e 20h20 (DUB). Tambiá6/3D: 14h30, 17h30 
e 20h30 (DUB).

ZOOTOPIA: ESSA CIDADE É O BICHO (EUA 2016). Gênero: 
Animação. Duração: 108 min. Classificação: livre. 
Direção: Byron Howard e Rich Moore. Com Ginnifer Goo-
dwin, Jason Bateman e Idris Elba. Sinopse: Judy Hopps 
é a pequena coelha de uma fazenda isolada, filha de 
agricultores que plantam cenouras há décadas. Mas ela 
tem sonhos maiores: pretende se mudar para a cidade 
grande, Zootopia, onde todas as espécies de animais 
convivem em harmonia, na intenção de se tornar a 
primeira coelha policial. Judy enfrenta o preconceito e 
as manipulações dos outros animais, mas conta com a 
ajuda inesperada da raposa Nick Wilde, conhecida por 
sua malícia e suas infrações. A inesperada dupla se 
dedica à busca de um animal desaparecido, descobrindo 
uma conspiração que afeta toda a cidade. CinEspaço4: 
14h e 16h10 (DUB). Manaíra2: 14h e 18h45 (DUB). 
Manaíra4: 19h40 (DUB). Manaíra6/3D: 13h, 15h30 e 

18h05 (DUB). Manaíra7/3D: 13h40 e 19h05 (DUB). 
Mangabeira2: 13h30 e 16h (DUB). Mangabeira4/3D: 
14h, 16h30 e  20h (DUB). Tambiá5/3D: 14h, 16h10, 
18h20 e 20h30 (DUB).

KUNG FU PANDA3 (EUA 2016). Gênero: Animação. Dura-
ção: 95 min. Classificação: livre. Direção: Jennifer Yuh, 
Alessandro Carloni. Com Jack Black, Dustin Hoffman 
e Kate Hudson. Sinopse: O sumido pai de Po resolve 
visitar o filho e levá-lo para uma reunião familiar. 
No meio da confraternização, no entanto, o panda 
guerreiro é surpreendido por um espantoso vilão e 
recorre aos velhos amigos para treinar os moradores 
locais a fim de combater o ser malvado.  Manaíra3: 
12h45 e 15h15 (DUB). 

O JOVEM MESSIAS (EUA 2016). Gênero: Ficção Científica. 
Duração: 121 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Cyrus Nowrasteh. Com Adam Greaves-Neal, Sean 
Bean e Vincent Walsh. Sinopse: Aos sete anos, Jesus 
vive com sua família em Alexandria, Egito, onde eles 
fugiram para evitar o massacre de crianças pelo Rei 
Herodes de Israel. Jesus sabe que seus pais, José e 
Maria, mantêm segredos sobre seu nascimento e o 
tratamento que o faz diferente de outros garotos. 
Seus pais, porém, acreditam que ainda é cedo para 
lhe contar a verdade de seu milagroso nascimento 
e seu propósito. Com a morte do Rei, eles resolvem 
voltar para sua terra natal, Nazaré, sem saber que o 
herdeiro do trono, o novo rei, é como seu pai e está 
determinado a matar Jesus, ao mesmo tempo em que 
ele descobre a verdade sobre a sua vida. Manaíra8: 
21h50 (LEG).



Sétima Arte
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Premiado com o Urso 
de Prata no Festival de Ber-
lim em 1984, o filme intitu-
lado O Baile - um musical 
histórico dirigido pelo ci-
neasta italiano Ettore Scola 
- será exibido hoje, a partir 
das 19h30, no Cineclube “O 
Homem de Areia” da Fun-
dação Casa de José Américo 
(FCJA), localizada em João 
Pessoa. A sessão é gratuita 
para o público, que tam-
bém poderá ouvir os direto-
res da Academia Paraibana 
de Cinema (APC), Moacir 
Barbosa e Alex Santos, que 
comentarão o longa-metragem, 
produção realizada conjuntamen-
te pela Itália, França e Argélia, em 
1983, com 112 minutos de duração 
e classificação 12 anos. 

“O Baile é uma obra singular, 
inclusive, do ponto de vista técni-
co e próprio do cinema. É um filme 
para se ver desarmado de precon-
ceitos, mas com uma boa dose de 
conhecimento cultural e político, 
para que se possa ler, nas suas en-
trelinhas, os instantes graves da his-
tória da França. É um dos clássicos 
do diretor Ettore Scola, que repre-
sentaria, por assim dizer, sua visão 
social, cultural e política dos países 
europeus, numa forma “burlesca-
mente” trabalhada”, disse para o 
jornal A União Alex Santos.

Na opinião de Alex Santos, que 

Filme “O Baile” será exibido hoje
CineClUbe dA FCjA

C om mais uma sessão especial, 
o Tintin CineClube exibe hoje 
três filmes produzidos pelo 
cineasta francês Jean Rouch. A 
programação cinematográfica, 
que está inclusa na mostra África 
realizada pela Aliança Francesa, 
faz alusão à festa da Francofonia 

e traz os títulos “Os mestres loucos”, “Saída 
das noviças em Sakpata” e “Mammy Water”. A 
sessão dos longas-metragens é gratuita e tem 
início às 19h30 na Fundação Espaço Cultural. 
É importante lembrar que, os interessados 
em participar das exibições das produções 
precisam chegar com pelo menos uma hora de 
antecedência para garantir seu ticket.

Sendo antropólogo-cineasta e africanista 
importante, Jean Rouch deixou um legado vi-
goroso com uma vasta filmografia que com-
preende a produção de filmes etnográficos, de 
antropologia visual e etnoficcionais, subgênero 
curioso criado por Rouch. 

Segundo um das coordenadoras do 
projeto Tintin CineClube, Liuba de Medeiros,  
desse universo a equipe que faz a curadoria 

dos filmes fez um pequeno recorte visando 
destacar algumas lições da pedagogia de 
imagem e som de Jean Rouch. 

Fazendo um recorte sobre os filmes 
que estão em cartaz, “Os mestres loucos” é o 
primeiro filme a ser exibido no evento. Sendo 
considerado o longa inaugural de Jean Rouch a 
causar um grande impacto nos meios cinema-
tográficos, nele o diretor mostra uma cerimô-
nia de possessão anual dos membros da seita 
Hauka em Accra (na sua maioria trabalhadores 
imigrantes vindos do Níger). 

Logo após, Rouch faz um breve preâmbu-
lo mostrando e comentando a presença dos 
imigrantes na paisagem urbana de Accra, o 
filme vai até seus arredores, na concessão do 
sacerdote Mountyeba, onde os participantes da 
cerimônia se reúnem para celebrá-la. 

Narrada com ênfase, esta cerimônia é o 
coração do filme, e ocupa todo o seu miolo. 
Após uma confissão pública, começa o ritual 
da possessão. Um dos sinais que compõe o 
rito e demonstram a encarnação dos deuses 
no corpo dos participantes são os tremores e 
respiração curta. 

Um fato curioso sobre o cerimônia é uma 
inesperada dimensão política, que Rouch 
acentua ao inserir na montagem cenas de um 

desfile de autoridades coloniais, ou seja, os 
espíritos daquele culto representam não são 
deuses tradicionais, mas sim, uma série de 
personagens emblemáticas do poder colonial 
laicizado: o capataz, o governador, o médico, 
a mulher do capitão, o general, o condutor da 
locomotiva, entre outros. 

Outro filme que Jean Rouch a tomar conta 
do aparelho cinematográfico é “Saída das novi-
ças em Sakpata”. O filme lança mão de um expe-
rimento de sincronização do som e da imagem. 
Na produção, o diretor mostra três momentos 
da iniciação de quatro noviças, os cavalos dos 
espíritos, em uma aldeia Vaudoun de Allada ao 
sul do Dahomé, atual Benin. 

A “danse de quête” das quatro noviças 
orientadas por uma velha ocupa os 6 minutos 
iniciais, as danças e os preparativos coletivos na 
véspera da saída são mostrados nos 3 minutos 
seguintes e finalmente a cerimônia da saída das 
noviças aparece nos 7 minutos finais, fechando 
este precioso documento etno-musicológico.  

E finalizando as sessões, o título “Mammy 
Water” apresenta ao público presente na sala 
de cinema a beleza das paisagens marinhas. 
Nesse filme é possível ver uma profusão de co-
res, pessoas e movimentos. Novamente, Rouch 
traz um comentário com músicas e burburi-

nhos dos nativos. No início, crianças brincando 
na praia e pescadores Fanti em ação no mar, 
mas o mar não está para peixe. 

A insatisfação dos deuses da água tornou 
a pesca ineficaz após a morte de uma sacer-
dotisa Fanti. Para se reconciliar com eles, a 
população deve organizar uma festa religiosa 
em homenagem a Mammy Water, Deusa da 
água, que dá nome ao filme.

Na festa, vamos vendo então procissões, 
libações, oferendas, regatas, orquestras de 
percussões e metais, sacrifícios de bois para a 
Deusa, tudo para reestabelecer a aliança com 
os espíritos da água e trazer de volta os bons 
tempos da pesca farta – o que de fato ocorre. 
Assim, o filme não só mostra as crenças religio-
sas dos Fanti como também acaba por validá
-las, ao provar sua eficácia. 

Tintin CineClube apresenta mostra África com filmes do francês Jean Rouch

Filmografia etnográfica
Lucas Silva
Especial para A União

n evento: Tintin CineClube
n Quando: hoje
n Onde: Fundação Espaço Cultural
n Horário: 19h30
n entrada: Gratuita

Serviço

Cineasta 
Jean Rouch  
explorou o 

documentário 
puro e a 

docficção, 
criando um 

subgênero: a 
etnoficção 

também é colunista de Cinema em 
A União, O Baile é “irreverente” 
porque, o filme, no seu entender, 
“valoriza a mise en scène – existe 
uma encenação marcada de exa-
geros, na postura dos persona-
gens. O exotismo”, prosseguiu ele, 
“transcende os modos normais de 
ser, passando do teatral ao ca-
ricato, num mundo meramente 
de esquisitices... Contudo, repor-
tando-se a situações relevantes e 
bastante sérias, como as influên-
cias sociais, culturais e políticas de 
épocas, entre 1930 e 1980. Na ce-
nografia do filme, e através dela, 
as alterações de tempos (em elip-
se) no ambiente do mesmo salão 
de baile. As músicas e roupas dos 
personagens traduzem momentos 
distintos, em Paris, durante a ocu-

Cineasta Alex Santos é um dos debatedores da sessão

Fomento para os 
pequenos exibidores

R$ 3 MilHÕeS

Estão abertas até 6 de 
maio as inscrições para o 
Prêmio Adicional de Renda 
(PAR) 2016, na modalidade 
Exibição. A iniciativa desti-
na-se a grupos e empresas 
exibidoras cinematográficas 
nacionais de pequeno e mé-
dio porte, com no máximo 
20 salas, e visa viabilizar a 
modernização de seus siste-
mas de projeção e sonoriza-
ção para a tecnologia digital. 
Dentro do projeto de digita-
lização, poderá ser incluído 
o custeio da automação de 
bilheteria e de complemen-
tos tecnológicos para pro-
moção da acessibilidade a 
pessoas com deficiência vi-
sual ou auditiva. O valor to-
tal concedido para a premia-
ção é de R$ 3 milhões.

Podem concorrer ao 
PAR 2016 as empresas com 
complexos de exibição de 
até duas salas que tenham 
cumprido a Cota de Tela do 
ano de 2015. Os interessa-
dos devem enviar a ficha 
de inscrição em envelope 
lacrado e assinado pelos 
representantes legais da 
empresa, para o endere-

ço indicado no edital.
Para a concessão do 

prêmio, serão considera-
dos dois fatores: o número 
de dias de exibição de lon-
gas-metragens brasileiros; 
e a diversidade de títulos 
nacionais exibidos. As fór-
mulas matemáticas que es-
tabelecem a metodologia 
de cálculo para a concessão 
do apoio financeiro podem 
ser consultadas no Anexo I 
do edital.

Após a divulgação do re-
sultado final do edital, o Prê-
mio Adicional de Renda 2016 
será concedido por meio da 
celebração de um Termo de 
Concessão de Apoio Financei-
ro. A partir da assinatura do 
termo, as empresas contem-
pladas deverão apresentar as 
propostas de destinação dos 
recursos em um prazo má-
ximo de 60 dias. Os recursos 
serão liberados após a apro-
vação das propostas.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

pação nazista e de outras 
situações. No seu forma-
to cinematográfica, é um 
filme inteligente, porque 
consegue mesclar o bur-
lesco das situações do bai-
le à seriedade das épocas 
culturais que aborda, con-
sideradas simbólicas para 
as sociedades de então. 
Uma obra digna de ser vis-
ta com “olhos de lince””, 
ressaltou ele.

Protagonizado pelos 
atores Étienne Guichard, 
Régis Bouquet, Fracesco 
De Rosa e Arnault Le Car-
pentier,  o filme do dire-
tor Ettore Scola transcorre 
num grande salão de baile, 

construído na década de 1930. As 
primeiras cenas apresentam mu-
lheres – altas, baixas, jovens e ma-
duras – chegando ao local e, em 
seguida, os homens, mas tímidos 
e amedrontados. Começam a dan-
çar, enquanto se recordam do pas-
sado. Há um transporte para 1936 
e, então, se inicia uma viagem no 
tempo, percorrendo cada perío-
do da história da França dos anos 
1930 à década de 1980: A classe 
trabalhadora; o período de ocu-
pação nazista, durante a 2ª Guerra 
Mundial; a libertação da França, 
pela Resistência Francesa e pelos 
aliados; a musicalidade de Glenn 
Miller; a chegada do rock´n´roll e 
a invasão dos estudantes radicais 
no abandonado salão de baile são 
temas tratados. 



Estudo alerta sobre 
os efeitos nocivos das 
mudanças climáticas 

Página 11

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 6 de abril de 2016

Impeachment de Temer será aberto
O ministro Marco Aurélio 
concedeu liminar e mandou
a Câmara abrir o processo

dEtErminação do stf

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Mar-
co Aurélio Mello, determinou 
que o presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
dê seguimento a um proces-
so de impeachment contra o 
vice-presidente Michel Temer 
na Câmara e forme uma Co-
missão Especial para tratar do 
caso. A decisão foi divulgada 
ontem pelo STF.

“Ante o quadro, defiro 
parcialmente a liminar para, 
afastando os efeitos do ato 
impugnado, determinar o se-
guimento da denúncia, vindo 
a desaguar na formação da 
Comissão Especial, a qual emi-
tirá parecer”, diz a decisão.

A posição do ministro foi 
tomada em uma ação do ad-
vogado Mariel Marley Marra 
contra o presidente da Câma-
ra dos Deputados que negou 
o seguimento do processo. No 
pedido, protocolado no dia 29 
no Supremo, o advogado sus-
tentou que Temer deveria ser 
incluído no processo de impea-
chment da presidente Dilma 
Roussef por entender que há 
indícios de que o vice-presi-
dente cometeu crimes de res-
ponsabilidade.

O ministro analisou a de-
cisão tomada por Cunha com 
relação ao pedido. Para Marco 
Aurélio, de acordo com a legis-
lação “cabe ao presidente [da 
Câmara] a análise formal da 
denúncia/requerimento. A ele 
não incumbe, substituindo-se 
ao colegiado, o exame de fun-
do”.

“Os documentos que ins-
truem a peça primeira permi-
tem concluir pelo desrespeito 
aos parâmetros relativos à 
atuação do presidente da Casa 
Legislativa, pois, embora te-
nha reconhecido, de maneira 
expressa, a regularidade for-
mal da denúncia, procedeu o 
verdadeiro julgamento singu-
lar de mérito, no que consig-
nou a ausência de crime de 
responsabilidade praticado 
pelo vice-presidente da Repú-
blica, desbordando até mesmo 
de simples apreciação de justa 

ivan richard
Da Agência Brasil 

A comissão especial da Câ-
mara dos Deputados, que ana-
lisa o pedido de impeachment 
da presidente Dilma Rousseff, 
anunciou que  vai iniciar a vota-
ção do relatório final às 17h da 
próxima segunda-feira (11).

Pelo cronograma, que foi de-
finido há pouco pelos líderes do 
colegiado, o relator, Jovair Aran-
tes (PBT-GO), apresentará e fará 
a leitura de seu parecer hoje. De-
pois, será concedida vista coleti-
va de duas sessões legislativas, 
na quinta e na sexta-feira (7 e 8).

A comissão iniciará as discus-
sões sobre o parecer na sexta-feira 
(8), mas não fará sessões no fim de 
semana. Os membros do colegia-
do retomarão os debates segun-
da-feira de manhã e vão trabalhar 
até as 17h.

“Temos cinco sessões para 
apresentação, discussão e vo-
tação do relatório. O limite é a 
segunda-feira. Portanto, como 
tem sido praxe na comissão, dan-
do oportunidade para que todos 
se manifestem, estabelecemos 

um acordo de procedimento”, 
explicou o presidente da comis-
são do impeachment, Rogério 
Rosso (PSB-DF).

Rosso informou que vai 
conversar ainda com os líderes 
dos partidos para tentar redu-
zir o tempo de fala, hoje de 15 
minutos, de modo a agilizar o 
processo de debate e votação 
do relatório final. “Nosso pra-
zo máximo são as cinco sessões. 
Portanto, vamos trabalhar muito 
para que, no início da noite, te-
nhamos o resultado final da vo-
tação na comissão”.

A pressa na definição ocorre, 
entre outros pontos, porque há 
receio de que, se o parecer ul-
trapassar o limite de 15 sessões 
de funcionamento da comissão, 
crie-se uma brecha para contes-
tações na Justiça. “Não há uma 
previsão regimental caso a quin-
ta sessão [para apresentação, 
discussão e votação do relatório] 
se estenda até a sexta. Portanto, 
nosso esforço será para terminar 
os trabalhos na quinta sessão”.

Após a reunião dos líde-
res, o relator confirmou a apre-
sentação do parecer final para 

amanhã, às 14h. Segundo Jo-
vair Arantes será um relatório 
“grande e consistente”, com 
aproximadamente 80 páginas.  
“Já tínhamos um trabalho bas-
tante adiantado em relação à 
denúncia. Foi apresentada nessa 
terça-feira [4] a defesa, passa-
mos a noite trabalhando e hoje 
(ontem),  estamos trabalhando 
o dia todo. Hoje, também vamos 
continuar e finalizaremos até o 
meio-dia”.

Justiça
Sobre a possibilidade de o 

parecer ser contestado judicial-
mente, o relator afirmou que 
essa possibilidade faz parte do 
“jogo político”.

“Não tenho receio. Essa é 
uma demanda do game [jogo] 
político. Quem achar que não 
deve, quem achar que não foi, 
mas as coisas estão sendo feitas 
transparentemente, às claras, em 
conjunto no colégio de líderes. 
Então, não acredito que possa 
haver qualquer questionamento 
judicial, a não ser que seja uma 
questão absolutamente partidá-
ria”, disse o relator.

Dilma: votação começa na 2ª feira 

michelle Canes 
Da Agência Brasil

causa, presente a fundamen-
tação e conclusão do ato im-
pugnado”.

Imunidade
No texto, Marco Aurélio 

diz que a Constituição Federal 
faz “expressa referência ao jul-
gamento do vice-presidente 
pelo cometimento de crime de 
responsabilidade, não sendo 
possível cogitar-se de imuni-
dade em razão da ocupação, 
ainda que temporária, do pos-
to de estatura maior”. O minis-
tro diz, ainda, que a decisão não 
diz respeito ao vice-presidente, 
mas sim à ação do presidente 
da Câmara.

Ainda de acordo com a de-
cisão, o ministro do STF enten-
de que não cabe o pedido feito 
para a paralisação do processo 
já existente na Câmara con-
tra a presidente da República. 
“Descabe agasalhar o pedido 
de paralisação do processo de 
impedimento da presidente 
da República, cuja tramitação 
conta, a esta altura, com atos de 
instrução formalizados”.

Na última sexta-feira (1º), 
uma minuta do voto do minis-
tro Marco Aurélio sobre o caso 
foi divulgada por equívoco 
pelo STF. Na ocasião, a asses-
soria de Comunicação do STF 
disse que se tratava de uma 
minuta do voto que não foi 
assinada pelo ministro e que 
foi divulgada por um erro de 
comunicação entre as áreas 
técnicas do tribunal.

Na segunda-feira (4), a 
Mesa Diretora  da Câmara en-
viou uma manifestação ao STF 
sobre a ação onde deixou claro 
que não aceita intervenção. Na 
petição, o advogado que re-
presenta a Câmara rebateu os 
argumentos apresentados na 
minuta.  Na petição, a Mesa jus-
tificou a decisão de Cunha, que 
negou seguimento ao pedido 
de abertura de processo de im-
peachment contra Temer.

Para a Câmara, além de se 
tratar de um pedido genérico, 
o vice-presidente não pode 
responder por crise de res-
ponsabilidade porque assume 
eventualmente a Presidência 
da República. Assim como a 
presidente Dilma Rousseff, 
Temer é acusado de assinar 
decretos sem previsão orça-
mentária. Ambos afirmam que 
não houve irregularidade nos 
decretos.

O presidente da comissão do impeachment, Rogério Rosso, disse que o relator Jovair Arantes fará a leitura hoje de seu parecer

foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

andré richter 
Da Agência Brasil  

O ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), disse ontem que a 
Corte deve julgar na semana 
que vem a validade da posse 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva no cargo de mi-
nistro da Casa Civil.

Mendes afirmou que 
logo após receber o parecer 
da Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) vai liberar os 
recursos da defesa de Lula e 
da Advocacia-Geral da União 
(AGU) para o plenário Tribu-
nal decidir o caso.

No dia 18 de março, Gil-
mar Mendes suspendeu a 
posse de Lula na Casa Civil, 

por entender que a nomeação 
do ex-presidente teve objetivo 
de retirar a competência do 
juiz Sérgio Moro para investi-
gá-lo.

A investigação na Ope-
ração Lava Jato apura supos-
to favorecimento de Lula na 
compra da empreiteira OAS de 
um apartamento no Guarujá, 
e benfeitorias em um sítio fre-
quentado pelo ex-presidente, 
em Atibaia, interior de São 
Paulo.

Em recursos apresenta-
dos ao Supremo, a AGU reba-
teu o entendimento de Gilmar 
Mendes sobre suposta inten-
ção de o governo nomear Lula 
para beneficiá-lo com foro 
privilegiado, em função das 
investigações da Lava Jato.

Posse de Lula não será 
julgada esta semana 

ministro Confirma

ana Cristina Campos
Da Agência Brasil 

A presidente Dilma 
Rousseff disse ontem que o 
Palácio do Planalto não pre-
tende fazer qualquer rees-
truturação ministerial antes 
do processo de votação do 
impeachment na Câmara dos 
Deputados. “Nós não iremos 
mexer em nada atualmente. 
O governo não está avalian-
do nenhuma mudança hoje”, 
afirmou, após conhecer, na 
Base Aérea de Brasília, a ae-
ronave KC-390, novo avião 
cargueiro projetado pela 
Força Aérea Brasileira (FAB).

Perguntada se considera 
como precipitada a saída do 
PMDB do governo, Dilma res-
pondeu que não avalia “ação 
de partido nenhum”, sequer a 
de sua legenda, o PT. “Eu não 
faço avaliações sobre ações 
partidárias, porque isso não é 
algo adequado para uma pre-
sidenta da República fazer”.

No final de março, o 
PMDB, que era o principal 
partido da base aliada, de-
cidiu deixar de apoiar o go-
verno. O partido ocupa atu-
almente seis ministérios no 
governo Dilma.

Sobre a sugestão do sena-
dor Valdir Raupp (PMDB-RO) 

de antecipar as eleições presi-
denciais para outubro, Dilma 
afirmou que é uma proposta. 
“Não rechaço nem aceito. É 
uma proposta. Convence a Câ-
mara e o Senado a abrir mão 
de seus mandatos?”, disse, em 
referência aos mandatos dos 
parlamentares.

Defesa na Câmara
Em relação à defesa do 

advogado-geral da União, 
José Eduardo Cardozo, apre-
sentada segunda-feira (4), na 
comissão do impeachment da 
Câmara, Dilma afirmou con-
cordar “integralmente” com 
os argumentos. “Acho lamen-

tável essa questão em relação 
aos decretos [suplementares] 
assim como as chamadas 
pedaladas fiscais. Acho que 
qualquer tentativa de trans-
formar isso em tentativa de 
impeachment é golpe. É golpe 
porque não tem base legal”, 
reiterou.

A presidente voltou a 
dizer que sem estabilida-
de política fica muito difí-
cil conseguir a recuperação 
da economia e a geração de 
empregos. Segundo Dilma, 
a oposição tem criado insta-
bilidade desde que assumiu 
o segundo mandato com as 
pautas-bomba. 

Planalto comunica que não vai 
fazer agora reforma ministerial

dECisão da PrEsidEntE



NACIONAL

Região Nordeste lidera demanda 
por viagens em destinos brasileiros

A região Nordeste con-
tinua sendo a preferida de 
quem viaja por destinos 
brasileiros. Dados do anuá-
rio da Associação Brasileira 
das Operadoras de Turis-
mo (Braztoa) mostram que 
os nove estados da região 
respondem por 67,5% da 
demanda das agências de 
viagem. A Braztoa reúne 88 
associadas localizadas em 
todo o Brasil.

Ao todo, 2,6 milhões de 
pessoas viajaram por des-
tinos do Nordeste no ano 
passado, gerando um fatura-
mento de R$ 4,4 bilhões para 
as operadoras de turismo. A 
região aparece como líder 
em viagens pelo Brasil nas 
quatro últimas edições do 
anuário da associação.

“O Nordeste sempre foi 
um destino relacionado a sol 
e praia, mas hoje, com o en-
tendimento da importância 
do destino, os nove estados 
trabalham muito a cultura, a 
gastronomia, os roteiros de 
aventura e luxo, por exem-
plo. Atualmente, a região 
consegue oferecer todos os 

2,6 milhões de pessoas 
viajaram por diversas 
cidades no ano passado

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 6 de abril de 2016

Geral

Há uma nova tensão no ar. Não se trata de mais um 
impasse institucional. Surgiu como resultado da evolução 
natural das coisas e de necessidades urgentes da população 
brasileira. Mas representa um problemão para pessoas e 
instituições que tentam obter novas respostas fazendo as 
perguntas de sempre.  Assim, fica difícil avançar na superação 
de problemas que surgem a partir de uma configuração 
alternativa à realidade com a qual sempre convivemos. 

A nova tensão é essa provocada pelo fim do 
financiamento das campanhas eleitorais com dinheiro de 
empresas. Afirmam especialistas em marketing político, 
integrantes da Justiça Eleitoral, candidatos, analistas políticos  
e líderes partidários que a campanha ficará mais cara para 
todos os envolvidos direta e indiretamente, que aumentará 
o risco de fraude eleitoral, que o caixa 2 vai ganhar maior 
complexidade com desdobramentos nocivos das táticas 
clássicas da corrupção  e que teremos mais uma lei que será 
sistematicamente desrespeitada.

Entre os avanços da corrupção, o que se diz é: como a 
doação será por pessoa física, obviamente haverá falsificação 
de CPFs, o que se tornará uma prática disseminada muito difícil 
de conter. Essa é só uma das maracutaias em incubação na 
chocadeira de maldades da política.

A lógica dessa linha de raciocínio é: onde e como vamos 
buscar o dinheiro para manter o atual perfil das campanhas? 
Pressupõe-se que se trata a campanha de um fenômeno 
social, político e cultural historicamente estabelecido. Como 
tal, não pode ser revertido quanto ao volume de atividades, 
os recursos tecnológicos mobilizados para guias eleitorais 
eletrônicos, os custos com infraestrutura e com a contratação 
das equipes de mobilização.

Por que não pensar em mudar a metodologia 
adequando os meios para a comunicação eleitoral durante a 
campanha à nova realidade da limitação legal?

De que forma o dinheiro poderia deixar de exercer a 
centralidade absoluta na eficiência de uma campanha para 
eleger um candidato? Esses são os novos desafios que se 
impõem a partir das mudanças ocorridas no ano passado e 
que valem para o pleito desse ano.

Como quase todo mundo sabe, a legislação eleitoral 
mudou. A nova lei, 165/2015, que operou mudanças 
nas leis 9.504/1997 (das eleições), 9.096/1995 (dos 
partidos políticos) e 4.737/1965 (Código Eleitoral), proíbe 
financiamento por pessoas jurídicas. 

Discutir a mudança é importante. Tem a ver com uma 
chance concreta de redução das desigualdades quanto 
ao poder de arregimentação do eleitorado, da promoção 
de ideais e da prática do convencimento na disputa pelos 
cargos eletivos. 

Os estrategistas do marketing eleitoral projetam gastos 
mínimos para a eleição este ano de um vereador,  em capitais 
de até 1 milhão de habitantes,  em torno de R$ 1,5 milhão. 
Nas últimas eleições municipais, esses gastos oscilaram entre 
R$ 700 mil e R$ 800 mil em João Pessoa e em Natal (RN). Em 
2014, os candidatos a presidente da República, ao Senado e à 
Câmara Federal, e aos parlamentos estaduais, segundo dados 
pesquisados nos registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
gastaram R$ 5,1 bilhão, quantia que pagaria quatro meses a 
todos os inscritos no Programa Bolsa Família.

Só ganha quem for muito conhecido ou rico. Um jogo 
absolutamente desigual na perspectiva da renovação de 
lideranças necessária à saúde do Estado democrático de 
direito. 

Além de reduzir a desigualdade, a reforma da 
legislação estabelece outra questão crucial: o seu inequívoco 
potencial de redução da corrupção ativa e passiva. Essa 
nova realidade acolhe princípios tidos como essenciais para 
prevenir desvios, princípios que foram definidos tanto na 
Convenção Interamericana contra a Corrupção, de 1996, 
quanto na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção 
(2003). O Brasil assinou as duas. 

Há um histórico perverso da participação das empresas 
em campanhas políticas relacionado a desvio de recursos 
públicos, fraudes contábeis, manipulação de votações, tráfico 
de influência, enriquecimento ilícito de agentes públicos entre 
outros atos que ferem as leis, afrontam princípios éticos e 
apodrecem a atividade política.

Em 2010, a Suprema Corte dos Estados Unidos 
considerou inconstitucional qualquer legislação que limite 
gastos de campanha ou contribuição de pessoas ou de 
empresas. Invocou a Primeira Emenda por compreender que 
a doação de uma empresa é uma forma de livre expressão. 
Proibir ou limitar as doações seria um ataque à Constituição. 
Aqui no Brasil, por compreender que nas doações por 
empresas “pode haver uma influência negativa e perniciosa 
sobre os pleitos, apta a comprometer a normalidade e 
legitimidade do processo eleitoral, além de comprometer 
a independência dos representantes – criando assim, um 
desequilíbrio entre os partidos, baseado na relevância dos 
recursos financeiros dispendidos no processo”, o STF achou 
por bem contrariar a máxima do revolucionário de 1930, e 
conspirador de 1964, Juracy Magalhães. Ele disse: “O que é 
bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil”. #sóquenão, 
decidiu a nossa Suprema Corte. A história há de confirmar a 
justeza da decisão.

Mudanças

galvaopvw@gmail.com

Galvão
Walter

Edwirges Nogueira
Da Agência Brasil

Viagens por destinos do NE no ano passado geraram faturamento de R$ 4,4 bilhões para as operadoras 

tipos de experiências para 
os consumidores”, detalha a 
presidente da Braztoa, Mag-
da Nassar.

Bahia, Ceará e Pernam-
buco são os estados mais pro-
curados pelos viajantes, mas 
ela ressalta que existe um es-
forço conjunto de promoção 
da região, com feiras e inicia-
tivas que ressaltam o destino 
Nordeste como um todo.

Turismo com dólar alto
Embora a alta do dólar te-

nha criado condições favorá-
veis para viagens por destinos 
nacionais, o câmbio não foi 
tão significativo para o setor, 
segundo os dados do anuá-
rio da Braztoa. O aumento 
do faturamento com roteiros 
nacionais foi de apenas 6,4% 
em relação a 2014. O dado 
geral também reflete o pouco 
impacto do dólar nas viagens: 
queda de 7% no faturamen-
to das agências associadas à 
Braztoa. Para Magda, o nú-
mero é pouco significativo.

“Quando uma pessoa 
foca num destino de férias, 
ela faz o possível e trabalha 
isso de forma que seja possí-
vel ir para aquele lugar. O dó-
lar aumentou muito, mas há 
muitas promoções para des-
tinos internacionais. Era es-
perado que tivéssemos uma 
queda brutal no [turismo] 
internacional e um aumento 
brutal no nacional, pensan-
do que haveria uma troca de 
destinos de viagens, mas isso 
não aconteceu.”

FOTO: Antonio David/Secom-PB

O Ministério da Edu-
cação fará simulados 
nacionais para o Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) pela internet. 
O primeiro será no dia 
30 de abril. Os simulados 
fazem parte da chamada 
Hora do Enem, lançada 
ontem pelo governo. 
Trata-se de uma plata-
forma online de estudos 
e de programas de TV.

A Hora do Enem é 
voltada para os 2,2 mi-
lhões de estudantes no 
terceiro ano do Ensino 
Médio. A plataforma 
começou a ser acessada 
ontem. Para participar, 
o estudante, seja de es-
cola pública ou privada, 
precisa fazer um cadas-
tro. Além dos simulados, 
a plataforma oferece 
aulas e exercícios. Cada 
estudante recebe um 
plano individual de es-
tudos de acordo com os 
objetivos no exame.

“Será um simula-
do online do MEC, para 
cada um poder partici-
par e saber o desempe-
nho que teria no Enem, 
qual nota tiraria, se está 
bem ou não. O estudan-
te recebe, em seguida, 
um plano de estudo 
personalizado”, explica 
o ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante.

O programa é ba-
seado no projeto Geekie 
Games, desenvolvido 
desde 2013. “Quando 
você se cadastra, pode 

escolher o seu objetivo, 
o curso que quer fazer. 
O computador calcula 
quanto tempo você pre-
cisa estudar. O estudan-
te recebe o plano de 
estudo individualizado 
com quais aulas precisa 
assistir e exercícios que 
precisa fazer”, acres-
centa o ministro.

As aulas serão dis-
ponibilizadas online, em 
plataforma denomina-
da Mecflix, “Já fizemos 
estudos, duas horas e 
meia de estudos por 
dia na plataforma me-
lhora em média 30% o 
desempenho no Enem. 
Estudem, estudem. E 
quando estiverem can-
sados estudem mais um 
pouco, que não faltam 
condições”, aconselhou 
o ministro.

Pelo menos quatro 
simulados nacionais se-
rão feitos até a data do 
Enem. Haverá provas 
nos dias 30 de abril, 25 
de junho, 13 de agosto 
e 8 e 9 de outubro. Os 
últimos exames serão 
no mesmo formato da 
prova e terá dois dias de 
duração. Não haverá si-
mulado da redação.

Além do acesso pela 
internet, a Hora do Enem 
veiculará diariamente, 
às 18h, aulas nos canais 
públicos, comunitários e 
universitários na televi-
são em todo o País. Nos 
finais de semana, haverá 
reprise dos programas. 
A intenção é possibilitar 
o acesso daqueles estu-
dantes que não possuem 
conexão com a internet.

MEC fará quatro 
simulados nacionais

ENEM

Mariana Tokarnia e 
Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

A ex-ministra Marina Silva 
defendeu ontem a convocação 
de novas eleições presiden-
ciais, caso se comprove que 
dinheiro oriundo da corrup-
ção tenha “alterado a vontade 
soberana da sociedade brasi-
leira nas [últimas] eleições”. 
Segundo Marina, se o dinheiro 
da corrupção foi usado “para 
fraudar as eleições, que se cas-
se a chapa Dilma-Temer”. Nes-
se caso, o caminho constitu-
cional para as novas eleições 
tem de ser o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), afirmou.

Sem se apresentar como 
pré-candidata a tal pleito, 
Marina disse acreditar que 

este caminho é mais legítimo 
que o do impeachment da 
presidente Dilma Rousseff, 
caso o processo seja apro-
vado via Legislativo. “Antes 
de falar de pré-candidatura, 
temos de devolver à socieda-
de a possibilidade de votar. 
Antes disso, ninguém pode 
se colocar como candidato”, 
afirmou a ex-ministra duran-
te o lançamento da campa-
nha da Rede Sustentabilida-
de Nem Dilma, Nem Temer, 
Nova Eleição é a Solução.

Marina Silva, que na elei-
ção de 2014 concorreu à Pre-
sidência da República pelo 
PSB, não cogita a saída da 
presidenta Dilma Rousseff do 
cargo, com a permanência do 
vice-presidente Michel Temer.

Marina Silva defende 
convocação de eleições

CAMINhO MAIs LEGíTIMO

Nos próximos três anos, 
1 milhão de árvores serão 
plantadas na floresta ama-
zônica. A iniciativa é do Rock 
in Rio, que escolheu Manaus 
para a realização de um 
evento da marca, o Amazô-
nia Live.

O projeto foi criado para 
chamar a atenção do mundo 
sobre o aquecimento global e 
colaborar com o refloresta-
mento das áreas mais degra-
dadas da região e a arboriza-
ção da capital amazonense.

O evento foi anunciado 
na segunda-feira (4) no Rio 
de Janeiro e será realizado 
em Manaus no final de agos-

to. O Amazônia Live vai mar-
car a contagem regressiva 
até o Rock in Rio 2017.

Um palco flutuante será 
montado no Rio Negro, pró-
ximo a um hotel de selva. Ha-
verá a apresentação da Or-
questra Sinfônica Brasileira, 
acompanhada por um coro 
de 12 vozes e pelo tenor Sau-
lo Laucas. O artista é cego e 
autista e vai cantar junto com 
o tenor Plácido Domingo.

Outro palco será instala-
do na Praia da Ponta Negra, 
onde a cantora Ivete Sangalo 
fará um show gratuito.

O Amazônia Live não vai 
gerar custos para o municí-
pio. O investimento, de cerca 
de R$ 28 milhões, ficará por 
conta da marca Rock in Rio.

Rock in Rio tem projeto 
para plantar 1 milhão

árvOrEs NA AMAzôNIA

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

Bianca Paiva
Da Agência Brasil
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Mundo

EUA alertam sobre efeitos nocivos
das mudanças climáticas à saúde
Estudo revela que em 2030 
serão registradas 11 mil 
mortes por causa do calor

Da Agência Lusa

O governo dos Estados 
Unidos publicou ontem os 
resultados de um estudo  
que as alterações climáti-
cas terão efeitos nocivos na 
saúde pública da população 
nas próximas décadas.

Desenvolvido durante 
três anos por órgãos fede-
rais, o estudo mostra que 
no verão de 2030 serão re-
gistradas cerca de 11 mil 
mortes, em comparação 
com os números atuais, por 
causa do “calor extremo”, e 
que em 2100 o número de 
mortes devido às altas tem-
peraturas chegará a 27 mil, 
caso não seja feito um es-
forço “acelerado” para con-
ter as alterações climáticas.

A Casa Branca citou o 
aumento das doenças trans-
mitidas por insetos e a redu-
ção do valor nutricional dos 
alimentos como exemplos 
de perigos derivados das 
mudanças climáticas para 
os seres humanos.

“A necessidade de pas-
sar à ação contra as altera-
ções climáticas é muito ex-
plícita quando se olha para 
a saúde pública. Não se tra-
ta apenas dos glaciares e 
dos ursos polares. É sobre 
a saúde dos nossos filhos”, 
disse, na apresentação do 
estudo, a administradora 
da Agência de Proteção do 
Meio Ambiente dos Estados 
Unidos, Gina McCarthy.

O relatório mostra ain-
da a necessidade de ir além 
dos acordos alcançados em 
Paris, em dezembro do ano 
passado, por quase 200 paí-
ses em relação à luta contra 
as alterações climáticos, ao 
considerar que eles são in-
suficientes para evitar gran-
de parte das consequências.

Da Agência Estado

Reykjavik (AE) - O pri-
meiro-ministro da Islândia, 
Sigmundur David Gunn-
laugsson, renunciou ao car-
go, confirmou o ministro da 
Agricultura, Sigurdur Ingi 
Johannsson. Nenhum subs-
tituto foi nomeado e o presi-
dente do país, Olafur Ragnar 
Grimsson, ainda não aceitou 
formalmente a renúncia.

Com isso, Gunnlaugsson 
é a primeira figura proemi-
nente a ser derrubada pelo 
vazamento de mais de 11 
milhões de documentos fi-
nanceiros do escritório de 
advocacia e consultoria pa-

namenho Mossack Fonseca, 
que mostram arranjos para 
evasão fiscal de pessoas ricas 
e famosas em todo o mundo.

O agora ex-premiê havia 
pedido mais cedo ao presi-
dente islandês que dissol-
vesse o Parlamento e con-
vocasse novas eleições, mas 
Grimsson afirmou que que-
ria consultar outros líderes 
partidários antes de concor-
dar com um fim do governo 
de coalizão formado entre o 
Partido Progressista de Gun-
laugsson e o Partido Inde-
pendente.

Os documentos finan-
ceiros vazados sugerem que 
o primeiro-ministro e a es-

posa criaram uma empresa 
nas Ilhas Virgens Britâni-
cas. Gunlaugsson é acusado 
de conflito de interesse por 
não revelar seu envolvimen-
to com a empresa, que tinha 
participação em bancos is-
landeses falidos que seu go-
verno deveria supervisionar.

Gunnlaugsson nega ter 
cometido qualquer má con-
duta e disse que ele e sua 
esposa pagaram todos os im-
postos e não fizeram nada ile-
gal. Segundo Gunnlaugsson, 
seus investimentos financei-
ros não afetaram as nego-
ciações com os credores da 
Islândia durante a grave crise 
financeira sofrida pelo país.

Escândalo derruba primeiro-ministro
ISLÂNDIA

Documentos 

financeiros 
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que o premiê 
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Britânicas

O primeiro-ministro da Islândia, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunciou ao cargo por ter o seu nome relacionado a escândalo

FOTO: Thibault Camus-Associated Press/Estadão Conteúdo

Integrantes do 
Estado Islâmico ata-
caram ontem milita-
res sírios na base aé-
rea na província de 
Deir ez-Zor, informou 
uma fonte militar à 
RIA Novosti.

“Os militantes do 
Estado Islâmico ata-
caram o aeródromo 
militar de Deiz ez-Zor 
com mísseis conten-
do uma substância 
química tóxica. Os 
defensores da base 
aérea dizem que uma 
série de soldados fi-
cou sufocada”, disse 
o entrevistado.

Antes, os milita-
res comunicaram que 
os terroristas tinham 
tentado atacar a base 
da Força Aérea síria. 
As aeronaves de com-
bate bombardearam 
as fileiras do Estado 
Islâmico e eliminarem 
alguns terroristas e 
equipamento militar.

Depois da libera-
ção de Palmira, o Exér-
cito sírio começou a se 
preparar para romper 
o bloqueio de três 
anos de Deir ez-Zor e 
lançar uma ofensiva 
contra a capital do 
Daesh – Raqqa.

A Síria enfrenta 
uma guerra civil des-
de 2011, com mais de 
250 mil mortos.

Jihadistas 
usam armas 
químicas 
em ataque
Da Sputnik

John Kerry
vai visitar 
memorial em 
Hiroshima 

Washington (AE) - O secre-
tário de Estado dos EUA, John 
Kerry, visitará um memorial 
dedicado às vítimas da bomba 
nuclear de Hiroshima quando 
viajar para o Japão na próxima 
semana. Kerry será a mais alta 
autoridade norte-americana a 
visitar o memorial

 O porta-voz do Depar-
tamento de Estado, Mark 
Toner, afirmou que Kerry es-
tará em Hiroshima para uma 
reunião de ministros de Rela-
ções Exteriores dos países do 
G-7. Segundo Toner, a visita 
ao parque junto com outros 
ministros honrará a memó-
ria daqueles que morreram 
durante a Segunda Guerra 
Mundial e destacará o desejo 
do presidente dos EUA, Ba-
rack Obama, por um mundo 
livre de armas nucleares.

Os EUA lançaram uma 
bomba atômica sobre Hi-
roshima em 6 de agosto de 
1945, causando cerca de 140 
mil mortes.

Da Agência Estado

As emergências huma-
nitárias que atualmente atin-
gem Síria, Iraque, Iêmen e 
Sudão do Sul são as que mais 
preocupam a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), dis-
se ontem o diretor de Gestão 
de Emergências e Resposta 
Humanitária, Rick Brennan.

“Consideramos que es-
tas emergências são as mais 
importantes, pelo número de 
pessoas afetadas e o incrível 
efeito devastador dos confli-
tos na saúde. Além disso, são 
conflitos que não parece que 
vão se resolver em breve”, 
disse Brennan.

Segundo cálculos da or-
ganização, nestes quatro paí-
ses há mais de 32,5 milhões 
de pessoas que precisam de 
assistência médica e sanitária, 
o que representa quase meta-
de dos 79 milhões de pessoas 
nesta situação em todo o mun-
do, no ano de 2015.

A OMS estima que para 
suprir estas necessidades em 

2016 é preciso um financia-
mento de US$ 2,2 milhões em 
ajuda, e espera contribuir com 
mais de um quarto desse valor.

Apenas na Síria, a OMS 
procura ajuda para 11,5 mi-
lhões de pessoas que ne-
cessitam de ajuda sanitária, 
incluindo tratamentos para 
traumas emocionais e trata-
mentos de saúde mental.

A organização também 
procura ajuda para vacinas, 
medicamentos e material 
médico para os 5 milhões de 
refugiados que se encontram 
nos países vizinhos.

África e América Latina
Além da Síria, Iraque, 

Iêmen e Sudão do Sul, Rick 
Brennan citou a República 
Centro-Africana e a Etiópia 
como “áreas que não pode-
mos deixar de vigiar”.

O caso da Etiópia é espe-
cialmente preocupante para 
a OMS, porque o país sofre os 
efeitos adversos do fenômeno 
climático El Niño, que provo-
cou uma das maiores secas em 

décadas no país e deixou qua-
se meio milhão de crianças em 
estado de subnutrição severa.

Outras emergências, 
como a do zika na América 
Latina e a epidemia de febre 
amarela em Angola, somam-
se aos 30 países para os 
quais a OMS pediu ajuda in-
ternacional, entre eles Gua-
temala, Honduras, Somália, 
Palestina e Ucrânia.

O principal problema 
que a OMS enfrenta para 
atender a estas emergências 
são as doações pois, segundo 
Brennan, “o nível das neces-
sidades aumentou de modo 
absolutamente mais rápido 
do que o das doações”, nos 
últimos anos.

O diretor explicou que, 
apesar de a OMS receber 
maior quantidade de doa-
ções que outras organizações 
internacionais (consegue 
cobrir entre 50% e 60% do 
solicitado), 2015 foi um ano 
especialmente difícil, em que 
só conseguiu obter cerca de 
37% das verbas requeridas.

Emergências no Sudão do Sul 
e Oriente preocupam a OMS

CONFLITOS ARMADOS

Da Agência Lusa
Da Agência Lusa

Um grupo de cien-
tistas japoneses criou 
dispositivo que pode 
ser colocado em pelícu-
la aderente, capaz de 
detectar o estado de 
conservação da carne 
ou do peixe, informou 
ontem o jornal Nikkei.

Trata-se de “mate-
rial inteligente”, com 1 
centímetro de compri-
mento, que reage ao ser 
colocado sobre os ali-
mentos e cuja utilização 
poderá evitar casos de 
intoxicação alimentar, 
de acordo com o gru-
po de pesquisadores da 
Universidade de Yama-
gata, no Norte do Japão.

O sensor é capaz de 
detectar a histamina, 
uma substância gera-
da quando as bactérias 
começam a decompor 
os aminoácidos dos ali-

mentos e que é respon-
sável por sintomas de 
intoxicação alimentar, 
mesmo em pequenas 
quantidades.

O aparelho inte-
gra um microcircuito 
impresso em material 
semicondutor, em pe-
lícula aderente e, no 
futuro, poderá ser ins-
talado em embalagens 
de modo a fornecer in-
formação automática 
sobre o estado de con-
servação dos alimentos.

Atualmente, outros 
sensores com a mesma 
finalidade estão sen-
do desenvolvidos, mas 
maiores, disseram os 
cientistas japoneses.

A partir dessa ex-
periência, os pesquisa-
dores esperam desen-
volver um dispositivo 
para comercialização 
no prazo de três anos, 
acrescentou o diário.

Sensor vai detectar 
alimento estragado

INVENÇÃO JAPONESA
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Litoral, Brejo e Cariri são hoje as regiões mais procuradas na Paraíba

Turismo Rural
O turismo rural é uma 

tendência mundial que tem 
crescido cada vez mais. No 
Brasil essa atividade apresen-
ta um crescimento em torno 
de 30%, estando na quarta 
posição no ranking mundial, 
perdendo apenas paras os 
países da Espanha, Portugal e 
Argentina. Esse tipo de turis-
mo tem sido atração também 
no Nordeste brasileiro, com as 
potencialidades que a região 
apresenta que são bastante di-
versificadas.

 Na Paraíba, ele tem des-
pontado bastante nas regiões 
do Litoral, Brejo e Cariri, pos-
sibilitando a comercialização 
dos roteiros turísticos dos 
segmentos de ecoturismo, 
rural, aventura, cultura com 
um rico artesanato e a gastro-
nomia. Essa modalidade vem 
sendo investida com força no 
Estado através do trabalho de 
consultoria realizado em di-
versos municípios pelo Sebrae 
Paraíba.

De acordo com Regina 
Amorim, gestora de turismo 
do Sebrae, o trabalho na Paraí-
ba vem beneficiando diversas 
famílias na descoberta de no-
vos criativos atrativos turísti-
cos. No município de Campi-
na Grande, por exemplo, uma 
nova proposta foi lançada 
pelo Sebrae na confecção do 
catálogo “Turismo Criativo de 
Vivência e Experiência”, que 
foi apresentado a imprensa 
no último sábado (2), duran-
te Fampress coordenado pela 
gestora de turismo do Sebrae.

 O catálogo mostra op-
ções das atividades criativas 
a partir da consultoria de 
Mirian Rocha e José Carlos 
Almeida, da ACG Turística, 
contratados pelo Sebrae-PB e 
realizadas nas áreas urbanas 
e rural do município. No ro-
teiro os jornalistas conhece-
ram cantos que encantam os 
olhos, a exemplo do Sítio San-

FoToS: Teresa Duarte
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to Izidoro, degustaram sucos 
e bolos e café na sombra da 
jaqueira e momentos rela-
xantes em um emocionante 
passeio de charrete. 

A programação foi inicia-
da no Distrito Visita ao Distri-
to de Santo Izidro, Zona Rural, 
com visita na casa de Zé de 
Deinha no Sítio de Santo Izi-
doro, distante apenas 15 mi-
nutos do Centro de Campina 
Grande. A equipe foi recepcio-
nada com um Café na Sombra 
da Jaqueira, nova atividade 
turística que lhe proporciona 
momento de lazer agradável 
embaixo de uma jaqueira, sa-
boreando delícias com sabor 
caseiro, a exemplo de sucos, 
diversos tipos de bolos, tapio-
ca, queixos e o tradicional café 
com leite. 

No mesmo local um belo 
visual, além do emocionan-
te Passeio de Charrete, você 
também tem uma vista pa-

norâmica de Campina Gran-
de. Ao lado do Sítio de Santo 
Izidoro surge uma nova ma-
neira de hospedagem. É lá no 
sítio que a promotora cultu-
ral Renata Arnaud, decidiu 
implantar uma extensa e bem 
dotada área de camping e um 
trailer como opções de hospe-
dagem na Zona Rural. O local 
já se encontra disponível para 
o período do São João, tendo 
disponível espaço para armar 
20 barracas, banheiros, além 
das opções de alimentação. 
Seguindo um pouco mais à 
frente encontramos no Sítio 
da Palmira as bordadeiras 
“Mulheres do Arusi”, formado 
pela Associação das Mulheres 
de Arusi.

É lá que encontramos Pal-
mira Araújo, proprietária do 
local e coordenadora das ofi-
cinas de artesanato com foco 
nos bordados. A associação 
é formada por 18 mulheres 

que encontraram uma nova 
motivação em sua vida, “essas 
mulheres sofriam muitos pre-
conceitos, repressão de seus 
companheiros, encontrando 
nessa atividade uma valori-
zação em suas vidas”, revela 
Palmira que além de psicóloga 
estuda no momento para ser 
mestra em Psicanálise.

Partindo da Zona Rural 
para o Centro de Campina 
Grande o novo destino foi o 
Museu da Arte Popular da 
Paraíba, administrado pela 
Universidade Estadual da 
Paraíba, no Açude Velho. Lá 
os jornalistas vivenciaram 
atividades do Instituto Rede 
Repente – IRR, coordenado 
por Luana Ramalho, sendo 
recebidos pela dupla de em-
boladores vivenciando como 
é fazer um repente. Uma expo-
sição de bordado e a Cultura 
Mambembe, chamou atenção 
dos jornalistas que ficaram 

encantados com Corrinha dos 
Bonecos e a apresentação de 
danças folclóricas da Compa-
nhia de Xaxado Raiz.

O roteiro foi finalizado 
a noite com a realização da 
Terceira Edição do Quadri-
lhando, produto de atividade 
criativa com foco na produ-
ção associada ao turismo que 
foi formatado para acontecer 
sempre no primeiro sábado, 
no período das 16 às 20 ho-
ras, no Sesi-Catolé, em Cam-
pina Grande. O evento é uma 
realização é da Asquaju-CG
-Associação das Quadrilhas 
Juninas, conta com apoio do 
Sebrae-PB, UEPB e parceria 
do Sistema Fiep/Sesi, sendo 
coordenado presidente da 
Asquaju, poeta Lima Filho, 
cuja proposta é buscar mais 
recursos para manter as 
quadrilhas juninas e manter 
acessa a chama junina duran-
te todo o ano.

Andar de charrete por 
trilhas é uma opção de lazer 
bem aceita por quem 
procura descanso; mas o 
artesanato também é uma 
atração, como o bordado, 
por exemplo (foto detalhe)

Partindo da 
Zona Rural 
para o Centro 
de Campina 
Grande o novo 
destino foi 
o Museu da 
Arte Popular 
da Paraíba, 
administrado 
pela 
Universidade 
Estadual da 
Paraíba, no 
Açude Velho.

ereza Rachel me fascinou por seu 
temperamento, sua educação e sua 
cultura geral (o que muitas atrizes 
não tinham naquela época, década de 

1980).
Conheci Tereza quando fui almoçar no 

apartamento onde morava, em Copacabana, 
levado por seu marido, o cineasta paraibano 
Ipojuca Pontes. Os principais assuntos na 
conversa foram relacionamentos entre artis-
tas e diretores de televisão, a sobrevivência 
e o possível novo avanço do teatro carioca, 
mais a política nacional.

Depois do almoço ela e Ipojuca me 
levaram ao Teatro Tereza Rachel, também 
em Copacabana. De cara fiquei fascinado 
com o teatro, com suas cerca de 600 poltro-
nas vermelhas. Então, veio o inesperado. Ela 
disse que Ipojuca estava à frente da sala de 
espetáculos, mas sem condições de conti-
nuar, por causa de duas produções cinema-
tográficas que realizaria, me convidando a 
assumir a direção do teatro, por indicação 
dele, que, antes da minha visita, deu todas 
as informações  sobre minhas atividades 
culturais na Paraíba e as ligações que man-
tinha no Rio e em São Paulo. Fiquei de dar 
a resposta, no máximo, em três dias. Então, 
tive outra conversa, somente com Ipojuca, 
quando explicando minhas razões, em todos 
os pormenores, não aceitei o convite. 

O Teatro Tereza 
Rachel foi palco de espe-
táculos importantíssimos 
nas décadas de 1970 e 
1980.

Depois de arren-
dado para uma igreja 
evangélica e permane-
cido fechado por algum 
tempo, hoje ele está 
novamente em funciona-
mento, mas com a marca 
de seu patrocinador - que 
pelo menos teve a ele-
gância de manter o nome 
da fundadora na sala 
principal do lugar. Uma 
sala menor. com capaci-
dade para cerca de 100 pessoas, tem o nome 
de Paulo Pontes, irmão de Ipojuca.

Projetado em 1958 pelo arquiteto 
Henrique Mindlin, o teatro foi inaugurado 
em 14 de outubro de 1971 por Tereza  com 
um show de Gal Costa, numa temporada de 
apresentações que seriam registradas no 
disco ao vivo “Fa-Tal - Gal a todo vapor”. Em 
seu palco, vários sucessos da dramaturgia 
brasileira e internacional foram apresenta-
dos, entre eles “Um bonde chamado desejo”, 
de Tennessee Williams, e os musicais “Gota 
d’água”, de Chico Buarque e Paulo Pontes, 

Tereza Rachel e seu importante teatro
T

Tereza Rachel em duas telenovelas: à esq., em 
“A próxima vítima”; acima, em “Caras e bocas”

e “A chorus line”, de Michael Bennett. Entre 
os grandes nomes que lá se apresentaram, 
estão Paulo Gracindo, Bibi Ferreira, Marília 
Pera, Sérgio Brito e Juca de Oliveira, além de 
compositores como Caetano Veloso, Gilber-
to Gil e Luiz Gonzaga. Chegou a ser usado 
como espaço para pregações religiosas da 
Igreja Universal do Reino de Deus, a partir 
de 2001. Em 2004, o teatro foi tombado 
pela prefeitura do Rio de Janeiro. De 2008 
a 2011, o espaço foi usado pelos diretores 
e produtores teatrais Cláudio Botelho e 
Charles Möeller como local de ensaios e 

seleções de elenco dos musicais produzi-
dos pela dupla no Rio de Janeiro. Depois de 
uma grande reforma, reabriu em 6 de abril 
de 2012, com o espetáculo “Bibi”, com Bibi 
Ferreira e orquestra, no qual a atriz-cantora 
fez um grande passeio pelos seus 70 anos de 
carreira.

Tendo a empresa de telecomunicações 
NET como patrocinadora oficial, passou a se 
chamar Theatro NET Rio, mas com o nome 
de Tereza Rachel em sua sala principal.

Tereza Rachel morreu no sábado 
passado, mas a notícia de sua morte só foi 
divulgada na segunda-feira. Foi mesmo uma 
das grandes atrizes brasileiras de todos os 
tempos.
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UFCG inaugura o Virtus amanhã
GovERno do EstAdo ApoiA pARcERiAs
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Representantes de dez 
empresas globais de Tecnolo-
gia da Informação confirma-
ram presença, nesta quinta-
feira (7), na inauguração do 
Virtus - Núcleo de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação 
em Tecnologia da Informa-
ção, Comunicação e Automa-
ção, que acontece no Centro 
de Inovação e Tecnologia Tel-
mo Araújo (Citta), em Campi-
na Grande, a partir das 11h.

De acordo com Francile-
ne Garcia, secretária da Ciên-
cia e Tecnologia do Estado, 
empresas como a Sony, Apple, 
Samsung, Foxcom, Smart Mo-
dular Technologies, Venturus, 
Ingenico, Gemalto, Compa-
lead e ACBZ foram convida-
das e estarão presentes. 

“O apoio do Governo do 
Estado na implantação do 
Citta foi fundamental para 
que a Paraíba seja um ponto 
de referência para empresas 
globais que investem em Tec-
nologia da Informação junto a 
grupos de P&D do Brasil”, res-
saltou a secretária.

Francilene acrescentou 
que, além da inauguração da 
estrutura física do primeiro 
Centro de Pesquisa e Desen-
volvimento a se instalar no 
Citta, o evento será um gran-
de encontro de negócios que 
projetará ainda mais a Paraí-
ba na área de tecnologia 

O Virtus é um centro de 
pesquisa e desenvolvimento 
avançado do Centro de En-
genharia Elétrica e Informá-
tica (CEEI) da Universidade 

A solenidade de inauguração 
vai ocorrer nesta quinta (7), 
às 11h, na sede do CITTA

Federal de Campina Grande 
e vai ocupar 960 m² no Citta, 
construído pelo Governo do 
Estado, no bairro de Bodo-
congó, em Campina Grande. 
Concebida para acolher 150 
profissionais, a sede dispõe de 
equipamentos de última gera-
ção, segurança da informação 
e diversas salas de videocon-
ferência para garantir a comu-
nicação com clientes globais.  

Citta
Inaugurado em 2013, 

com o objetivo de fomentar a 
inovação como caminho para 

o desenvolvimento do Estado, 
o Centro de Inovação e Tec-
nologia Telmo Araújo ocupa 
uma área de 2,3 hectares e 
pode abrigar mais de 50 em-
preendimentos de diferentes 
portes. “Atualmente existem 
lotes disponíveis para instala-
ção de outras nove unidades 
de Centros de P&D similares 
ao Virtus, através da iniciati-
va público privada”, informou 
Francilene Garcia. 

Com a visão de se tornar 
referência internacional em 
desenvolvimento e inovação 
tecnológica, o Virtus foi fun-

dado por pesquisadores do 
CEEI com mais de 15 anos de 
experiência em projetos de 
pesquisa e desenvolvimento, 
com foco em geração de va-
lor e diferencial competitivo 
para grandes empresas do 
setor industrial. A infraes-
trutura do Virtus conta com 
mais de 1000 metros qua-
drados de laboratórios com 
equipamentos de última ge-
ração, segurança da informa-
ção e diversas salas de vídeo 
conferência para garantir co-
municação constante e irres-
trita com clientes globais.

Seu principal diferencial 
é a excelência operacional 
para a execução de projetos, 
compatível com o nível espe-
rado pelas empresas. A par-
ceria com institutos privados, 
tais como o Instituto Venturus 
e o Instituto Nokia de Tecno-
logia respaldam a qualidade 
operacional, aliada à reconhe-
cida competência técnica de 
seus pesquisadores e o supor-
te administrativo do Parque 
Tecnológico da Paraíba.

Como parte do CEEI, os 
projetos desenvolvidos no 
Virtus podem receber recur-

sos da EmbrapII através da 
Unidade EmbrapII CEEI-UF-
CG, o que representa mais um 
diferencial para clientes em 
busca de competência téc-
nica e inovação de produtos 
através do uso de recursos fi-
nanceiros não reembolsáveis. 
Reunindo características téc-
nicas, operacionais e ainda 
com potencial auxílio finan-
ceiro à execução de projetos, 
o Virtus se torna uma opção 
única no Brasil em suas áreas 
de atuação, apresentando-se 
como parceiro preferencial 
de empresas que buscam, em 
um mesmo lugar, a conver-
gência entre excelência de 
pesquisa e a entrega de valor 
para o mercado em forma de 
produtos e novos negócios.

Nesse sentido, a diretora 
geral da Fundação PaqTcPB, 
Francilene Procópio Garcia, 
destacou que “ o Virtus foi con-
cebido para acolher de imedia-
to 150 profissionais altamente 
qualificados (graduados, mes-
tre e doutores), dispondo de 
equipamentos de última gera-
ção, segurança da informação 
e diversas salas de vídeo con-
ferência para garantir comu-
nicação constante e irrestrita 
com os clientes globais. Foram 
investidos R$ 3,5 milhões de 
reais para a obtenção des-
tas instalações, com recursos 
oriundos da parceria com a 
iniciativa privada”.

“O Virtus – que  já inicia 
a sua operação com uma car-
teira de projetos contratados 
acima de 18 milhões de reais 
- será responsável pela fixação 
de mais de 200 profissionais, 
totalizando R$ 10 milhões de 
reais em gastos diretos por 
ano” reforçou .

Centro de de Inovação e Tecnologia Telmo Araújo - Citta - em Campina Grande, onde acontecerá o evento que fomentará novos investimentos

Foto: Reprodução/Internet

De janeiro a 26 de 
março deste ano, o Bra-
sil registrou 444 casos de 
síndrome respiratória 
aguda grave provocada 
pela influenza A (H1N1), 
conhecida como gripe 
A. Boletim epidemioló-
gico divulgado pelo Mi-
nistério da Saúde apon-
ta ainda que a doença 
já provocou a morte de 
pelo menos 71 pessoas 
em todo o país.

Os dados mostram 
que o Sudeste concentra 
o maior número de ca-
sos (379), sendo 372 no 
estado de São paulo. em 
seguida aparecem Santa 
Catarina (22); Bahia (9); 
paraná (7); pernambu-
co (5); Goiás (5); Distrito 
Federal (5); Minas Ge-
rais (3); Ceará (3); pará 
(3); Rio de Janeiro (3); 
Rio Grande do Norte (2); 
Mato Grosso (2); Mato 
Grosso do Sul (1) e espí-
rito Santo (1).

Com relação ao 
número de óbitos, São 
paulo registrou 55, se-
guido de Santa Catarina 
(3); Ceará (2); Bahia (2); 
Minas Gerais (2); Mato 
Grosso (1); Mato Grosso 
do Sul (1); Goiás (1); Rio 

de Janeiro (1); pará (1) 
e Rio Grande do Norte 
(1). por meio de nota, 
o ministério informou 
que está monitorando 
os casos de H1N1 nesses 
estados por meio das vi-
gilâncias locais. “O Brasil 
possui uma rede de uni-
dades sentinelas para 
vigilância da influenza, 
distribuídas em serviços 
de saúde de todas as uni-
dades federadas do país, 
que monitoram a circu-
lação do vírus através de 
casos de síndrome gripal 
e síndrome respiratória 
aguda grave.”

A campanha nacio-
nal de vacinação contra 
o H1N1 começa no dia 30 
de abril. O Ministério da 
Saúde antecipou o envio 
de doses da vacina a al-
guns estados devido ao 
surto da doença.

Brasil já registrou 444 
casos graves da doença

71 MoRtEs poR H1n1

A redução do consumo de 
energia, principalmente pelas 
indústrias, foi um dos fatores 
que contribuíram para a de-
cisão do governo de adotar a 
bandeira tarifária verde nas 
contas de luz neste mês, o que 
significa que não há cobrança 
extra na tarifa. Isso porque 
com menos demanda, não é 
preciso acionar as termelé-
tricas, que produzem energia 
mais cara que as usinas hi-
drelétricas, por exemplo.

Segundo a Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel), a adoção da bandei-
ra verde foi definida levando 
em conta três fatores: o au-
mento de energia disponível 
com a redução da demanda, 
a adição de novas usinas ao 
sistema elétrico brasileiro e 
o aumento das chuvas no pe-
ríodo úmido, que fez com que 
o nível dos reservatórios das 
hidrelétricas ficasse maior. O 
nível dos reservatórios das re-
giões Sudeste e Centro-Oeste, 
que concentram cerca de 70% 
da capacidade de armazena-
mento do País, está atualmen-
te em 58,6%, bem acima dos 
33,54% registrados em abril 
do ano passado.

O professor Gilberto 
Jannuzzi, do Departamento 
de Energia da Unicamp, diz 
que os reservatórios estão em 
melhor situação que anterior-
mente, mas, segundo ele, não 
se pode deixar de mencionar 

a forte queda da demanda 
de eletricidade no País. “Esse 
equilíbrio entre oferta e de-
manda é que interessa discu-
tir. Reduzir a discussão apenas 
para dizer que os reservató-
rios estão mais cheios é des-
conhecer como funciona um 
sistema elétrico”.

O consumo de energia 
elétrica no Brasil caiu 5,1% em 
fevereiro em relação ao mesmo 
mês do ano passado. De acordo 
com a Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), a redução 
foi puxada pela demanda do 
setor industrial, que caiu 7,2% 
no período. O consumo resi-
dencial fechou fevereiro com 
queda de 3,2%. Na avaliação da 
EPE, o quadro de crédito res-
tritivo, além da perspectiva de 
aumento do desemprego e re-
tração da renda, tem levado o 
consumidor a adotar um com-
portamento mais cauteloso.

Januzzi lembra que o 
consumo de eletricidade é 
um termômetro extrema-
mente importante para afe-
rir como anda a economia 
do País. “O primeiro setor a 
demonstrar isso foi o indus-
trial, que vem reduzindo o 
consumo há dois anos pelo 
menos”. Segundo ele, a redu-
ção do consumo residencial 
também deve ser levada em 
conta. “O setor residencial 
em períodos de crise abriga 
muito da economia informal 
e chega inclusive a apresen-

tar pequeno aumento do 
consumo de eletricidade em 
períodos de recessão. Nem 
isso está acontecendo agora, 
e devemos buscar explica-
ções em nossas pesquisas”.

Nível dos reservatórios
Para o professor Nival-

de de Castro, coordenador do 
Grupo de Estudos do Setor 
Elétrico (Gesel) da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), o principal fator para a 
decisão do governo de adotar 
a bandeira verde neste mês foi 
o aumento do nível dos reser-
vatórios das hidrelétricas, Ele 
ressalta, no entanto, que a re-
dução do consumo de energia 
do setor industrial também 
contribuiu para essa reserva 
ficar alta. “Então, ajudou na 
tomada de decisão do governo 
[a redução do consumo indus-
trial]. Mas [o principal motivo 
é que] está chovendo muito, os 
reservatórios estão cheios, en-
tão o governo resolveu dar um 
alívio nas tarifas”, diz.

Castro alerta que nos 
próximos meses começa o 
período de seca na maior 
parte do País e, se não cho-
ver, o governo poderá acio-
nar novamente as bandeiras 
tarifárias amarela ou verme-
lha para manter o equilíbrio 
financeiro das distribuido-
ras. “Isso pode acontecer e 
vai depender do nível dos 
reservatórios, da segurança.

Consumo menor de energia 
ajudou na adoção da medida

BAndEiRA vERdE nAs contAs dE Luz Produtores 
rurais têm mais 
um mês para  
fazer o CAR

Produtores rurais têm 
mais um mês para fazer o 
Cadastro Ambiental Rural 
(CAR). No dia 5 de maio ter-
mina o prazo determinado 
pelo Código Florestal para 
que os proprietários de terras 
prestem as informações am-
bientais referentes a situação 
das áreas de preservação per-
manente, reserva legal, uso 
restrito, florestas e vegetação 
nativa e todas as áreas con-
solidadas das propriedades e 
posses rurais do País.

O CAR foi regulamentado 
em maio de 2014 e, em maio 
de 2015, o prazo para cadastro 
das terras foi prorrogado por 
um ano. O último boletim di-
vulgado pelo Serviço Florestal 
Brasileiro, com dados até 29 de 
fevereiro, revela que 269 mi-
lhões de hectares já foram re-
gistrados no Sistema Nacional 
do CAR (Sicar), que representa 
67,6% da área passível de ca-
dastro. Um novo boletim - com 
os dados de março - deve ser 
divulgado até 10 de abril.

O percentual de área ca-
dastrada na região Norte é de 
83,9%; no Nordeste, 38,4%; 
no Centro-Oeste, 65,6%; no 
Sudeste, 67,4%; e no Sul, 
35,7% da área passível de ca-
dastro já estão no Sicar.

Paula Laboissière
Repórter da Agência Brasil 

Em nota, 
o ministério 
informou 
que monitora 
todos os 
casos de H1N1 

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil
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Campina Grande vai sediar evento calçadista em maio

Gira Calçados

Economia
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 Empresários da Bahia 
conheceram, nessa terça-
feira (5), o projeto da 5ª edi-
ção do Gira Calçados, con-
siderado um dos maiores 
eventos do setor calçadista 
do Nordeste, que será rea-
lizado entre os dias 10 e 12 
de maio, em Campina Gran-
de. O lançamento do evento 
aconteceu na cidade de Ipirá 
(BA), no Centro Territorial 
de Educação Profissional 
(Cetep). Na ocasião, o novo 
layout do evento, os resul-
tados das últimas edições, 
além da proposta deste ano, 
foram apresentados a em-
presários e representantes 
de instituições parceiras.

O Gira Calçados vai expor 
cerca de dois mil produtos 
de 70 indústrias brasileiras 
e contará com a participação 
de mais 250 lojistas de todo 
o país. Os organizadores do 
evento já visitaram outros 
estados do Nordeste, como 
Rio Grande do Norte, Ceará, 
Alagoas e Pernambuco, além 
de  participarem da 40ª Fei-
ra Internacional de Couros, 
Produtos Químicos, Com-
ponentes, Equipamentos e 
Máquinas para Calçados e 
Curtumes (Fimec), no Rio 
Grande do Sul. O objetivo 
dos lançamentos é prospec-
tar expositores fabricantes 
de calçados e componentes 
e fechar caravanas de lojistas 
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desses estados. 
Na edição 2016, as novi-

dades são o showroom com 
as empresas de componen-
tes, desfiles interativos nos 
estandes e a loja conceito, 
que proporcionará aos par-
ticipantes a oportunidade 

de conhecer tudo que é ne-
cessário para uma loja po-
tencializar suas vendas. “O 
evento espera apresentar e 
destacar o Nordeste como o 
maior produtor e exporta-
dor de calçados e acessórios 
do Brasil”, disse a gestora.

O Gira Calçados amplia 
o acesso ao mercado para 
empresas, através da roda-
da de negócios calçadista e 
de acessórios com lojistas 
de todo o Brasil. Convida-
dos do evento, com o perfil 
determinado após análises, 

podem fazer e trazer nego-
ciações seguras e confiáveis 
nas rodadas. O evento ainda 
promove palestras, oficinas 
e clínicas tecnológicas, além 
de desfiles das coleções. 

Este ano, o evento é rea-
lizado pelo Sebrae Paraíba, 

Governo do Estado, Prefei-
tura de Campina Grande, 
Sistema Indústria, Instituto 
Senai de Tecnologia (IST) e 
Sindicato das Indústrias de 
Calçados da Paraíba (Sindi-
calçados). Mais informações: 
www.giracalcados.com.br

O gira calçados vai expor mais de dois mil produtos de 70 industrias brasileiras com a participação de mais de 250 lojistas de todo o país, inclusive de João Pessoa 

A busca por formalização, qualifi-
cação e inovação dos negócios é o tripé 
de sustentação para que os empreendi-
mentos sobrevivam ao competitivo mer-
cado e às turbulências econômicas do 
país. Para quem quer buscar estratégias 
para se manter no mercado diante deste 
cenário, o Sebrae Paraíba promove, nes-
ta quarta-feira (6), às 19h, na praça de 
eventos do Mangabeira Shopping, a pa-
lestra “Saiba como Lucrar e Melhorar a 
Gestão Financeira de sua Empresa”, com 
o especialista em finanças e em micro e 
pequenas empresas,  Alexander Abreu .

De acordo com o especialista, a pa-
lestra vai minimizar o distanciamento 
existente entre a visão do dia a dia das 
microempresas que, em sua maioria, in-
terpretam seus resultados unicamente 
pela sobra ou falta de dinheiro e a visão 
gerencial do próprio negócio que iden-
tifica problemas, propõe soluções e pro-
jeta resultados futuros para a empresa, 
criando assim uma condição sustentável 
e contínua.

A palestra é gratuita e espera reu-
nir empresários da região sul da capital. 
De acordo com o gerente do Sebrae Sul, 
Cláudio Soares, muitos empreendedores 
da região vêm percebendo a necessida-
de de reestruturar seus negócios para 
atender as exigências dessa nova de-
manda. “A região é forte em crescimen-
to econômico e densidade populacional. 
Esses são fatores que naturalmente de-
mandam serviços de qualidade. Mas per-
cebemos também uma necessidade de 
serviços que não existia e passa a existir. 

Hoje temos empreendimentos na área 
de saúde, educação, alimentação, todos 
eles buscando aprimorar seus negócios 
para atender ao mercado da região”, 
disse.

Atendimentos 
Em pouco mais de seis meses de 

funcionamento, a agência Sebrae Sul  
já realizou mais de 1,2 mil atendimen-
tos para empreendedores de 29 bairros 
e dos municípios de Caaporã, Alhandra, 
Pitimbu e Conde. “Há muitos microem-
preendedores individuais (MEI). Temos 
cerca de 10 mil negócios instalados na 
região, desses 7.200 são MEI. A gente 
percebe o aumento das buscas por aju-
da desses microempreendedores, que 
muitas vezes têm seus negócios em fun-
cionamento há muito tempo, mas não 
buscaram qualificação e inovação neces-
sária para fortalecer os empreendimen-
tos”, disse Cláudio Soares.

Durante a palestra, Alexander 
Abreu vai discutir pontos importantes, 
como me considero um comerciante ou 
um gestor do meu próprio negócio?  Mi-
nha empresa gera lucro ou prejuízo? Eu 
gerencio de maneira adequada as finan-
ças de minha empresa?; Até que ponto 
minha equipe influência nos resultados 
financeiros da minha empresa?;  Sei for-
mar preço de venda para meus produtos 
e/ou serviços?; Minha empresa conhece 
o mercado e o mercado conhece minha 
empresa?; Consigo identificar os proble-
mas financeiros de minha empresa e pla-
nejar soluções?; entre outras questões.

Palestra abre debate sobre 
lucro e gestão das empresas

bons neGóCios

O número de recupera-
ções judiciais requeridas no 
primeiro trimestre de 2016 
foi 114,1% superior ao re-
gistrado no mesmo período 
do ano passado, segundo o 
Indicador Serasa Experian de 
Falências e Recuperações.

Neste primeiro trimes-
tre do ano, foram 409 ocor-
rências, ante 191 apuradas 
entre janeiro e março de 

2015. O resultado é o maior 
para o acumulado do pri-
meiro trimestre desde 2006, 
após a entrada em vigor da 
Nova Lei de Falências, em 
junho de 2005, informou a 
Serasa Experian.

As micro e pequenas em-
presas lideraram os pedidos 
de recuperação judicial, que 
é uma medida para evitar a 
falência. De janeiro a março 
de 2016 foram 229 pedidos. 
As pequenas foram seguidas 
pelas médias (109) e pelas 

grandes empresas (71).
Ainda de acordo com 

a Serasa Experian, nos três 
primeiros meses do ano fo-
ram apresentados 391 pedi-
dos de falências no País, um 
aumento de 14,3% em rela-
ção a igual período de 2015, 
quando foram registrados 
342. Do total de requerimen-
tos de falência feitos de ja-
neiro a março de 2016, 192 
foram de micro e pequenas 
empresas, ante 179 em igual 
período de 2015.

Número de recuperações 
judiciais tem alta de 114% 

só no PRiMeiRo TRiMesTRe

A partir dessa terça-feira 
(5), os municípios não podem 
conceder aumento real (acima 
da inflação) ao funcionalismo 
público. A proibição, previs-
ta na Lei 9.504 de 1997, que 
regula as eleições no País, co-
meça a vigorar seis meses an-
tes do pleito e vale até a posse 
dos eleitos. O advogado João 
Fernando Lopes de Carvalho, 
especialista em Direito Eleito-

ral, diz que a intenção é que o 
reajuste não seja usado como 
instrumento nas eleições.

“A ideia é impedir pro-
messas ou algum incentivo a 
favor de candidatos que este-
jam disputando a reeleição ou 
tenham apoio do outro [que 
está exercendo o mandato]”, 
afirma Carvalho.  Segundo ele, 
a medida este ano só atinge os 
servidores municipais. “A lei 
prevê que a proibição é na cir-
cunscrição do pleito”.

Em julho, quando faltarão 

três meses para a eleição, as re-
gras ficarão mais restritas: não 
será permitido nomear, contra-
tar, demitir, exonerar ou trans-
ferir servidor público, exceto 
em alguns casos. O advogado 
diz que as exceções abrangem 
casos emergenciais, ou concur-
so público feito anteriormente. 
“Poderão ser contratados ser-
vidores para serviços urgen-
tes, inadiáveis, devidamente 
justificados. Ou então, aqueles 
já aprovados em concurso pú-
blico antes da eleição”.

Municípios não podem dar 
aumento real a servidores 

eLeiÇÕes 2016
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Médico José Pereira, arquite-
ta Beatriz Campelo, execu-
tiva Lêda Salles, advogado 
Carlos Pessoa de Aquino, 
jornalista Martinho Moreira 
Franco, empresárias Nelly 
Braga, Simone Danielle Santos 
e Vitória Cunha, executivos 
Paulo José de Mello Barre-
to e João Batista Duarte 
Pereira, delegado federal 
Deusimar Wanderley Gue-
des.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   O ator Matheus Nachtergaele 
está gravando como apresentador 
da série "Grandes Cenas", que será 
exibida no canal Curta! 
  A série vai mostrar cenas 
memoráveis do cinema brasilei-
ro como “Macunaíma”, “Eles não 
usam Black Tie”, “Pixote”, “Todas as 
mulheres do mundo” e “São Paulo 
Sociedade Anônima”.

Zum Zum Zum

FOTO: Goretti Zenaide

Exóticos
A MARCHAND 

Roseli Garcia infor-
mando que a Galeria 
Gamela abriu esta 
semana a exposição 
“Exóticos” com 
obras dos artistas 
Denise Costa, Fred 
Svendsen, Francisco 
Neves e Rodrigues 
Lima.

A mostra 
ficará até o dia 9 
de maio na Av. N. 
S. dos Navegantes, 
esquina com a Av. 
Olinda, no bairro de 
Tambaú.

Jornalista Martinho Moreira Franco, que hoje chega aos seus gloriosos 70 anos e o governador 
Ricardo Coutinho

“Inúmeros artistas 
contemporâneos não 
são artistas e, olhando 
bem, nem são 
contemporâneos”

“Nenhum artista está 
adiante do seu tempo. 
Ele é o seu tempo; o que 
acontece é que os outros 
estão atrasados no tempo”

MILLÔR FERNANDES MARTHA GRAHAM

    O desembargador Leandro dos Santos recebeu no Tribunal Pleno estudantes 
do 10 período de Direito da Asper, onde explicou as principais funções do órgão. Os 
alunos conheceram também as Câmaras Cíveis e Criminal, além do Salão Nobre do TJ.

FOTO: Dalva Rocha

José Pereira e Rodenita, ele comemora hoje seus bem vividos 92 anos

Título

Lançamento

NO PRÓXIMO dia 
23, na Livraria Leitura, 
no Manaíra Shopping, a 
jovem cantora paraibana 
Camila Holanda, que já 
tem um CD com canções 
religiosas e realiza 
shows em todo o País, 
vai entrar agora para a 
literatura.

Neste dia, ela vai 
lançar o livro “Camilinha 
em A História do Rosário”.

A jovem é filha do 
renomado médico Mauros 
Holanda e Ivana Holanda.

FOTO: Goretti Zenaide

Na Fundação Casa de José Américo os jornalistas Walter Galvão e Walter Santos exibem o livro “Medos 
Corriqueiros e Vergonha Cotidiana”, do escritor Raoni Barbosa

FOTO: Dalva Rocha

Nelly Braga é a aniversariante de hoje

Musical no Cineclube
UM GRANDE salão de baile, construído nos anos 30, é 

o cenário do filme “Le Bal” (O Baile) do premiado cineasta 
Ettore Scola, falecido em janeiro último aos 84 anos, e 
que será exibido hoje às 19h30 na Fundação Casa de José 
Américo.

A programação faz parte do Cineclube O Homem de 
Areia daquela Fundação e que terá como comentaristas os 
diretores da Academia Paraibana de Cinema, Moacir Barbosa 
e Alex Santos. A entrada é gratuita.

   Foi lançado oficialmente ontem na Estação Cabo Branco o Casa Cor Paraíba, 
evento que vai apresentar as tendências da arquitetura, decoração e paisagismo.

    No restaurante Tramonti, em Manaíra, acontece hoje o jantar mensal do 
Clube do Gourmet da Paraíba sob o comando do maitre  Heleno Araújo. O cardápio é 
inspirado na gastronomia do cozinheiro francês Brillat-Savarin, do século XIX.

FOTO: Goretti Zenaide

Sérgio de Castro Pinto, Flávio Tavares, Sinfrônio Lima, Tereza Tavares, Silvino Espínola, Neiliane Maia 
e Alba Tavares, presenças amigas no lançamento do livro de Ana Adelaide Peixoto

A SENADORA pelo 
Rio Grande do Sul, Ana 
Amélia Lemos, será 
homenageada pela Câ-
mara Municipal de João 
Pessoa, com a outor-
ga do título de cidadã 
pessoense, proposta 
pelo vereador Marco 
Antônio Cartaxo.

O evento será às 
15h do próximo dia 11, 
no Plenário da Casa 
de Napoleão Laureano, 
onde a parlamentar 
fará uma palestra 
sobre a conjuntura 
política nacional e terá 
a presença do presiden-
te do Conselho Federal 
de Medicina, Carlos 
Vital.

Mídias sociais
A ASSOCIAÇÃO 

Paraibana de Imprensa 
e a Raízes Audiovisuais 
vão realizar, amanhã, o 
workshop “Estratégias de 
Mídias Sociais”, ministra-
do pela consultora Maísa 
Cachos, social media da 
TV Cabo Branco.

O evento será das 
8h às 17h onde serão 
apresentados os novos 
conceitos das redes sociais, 
o que faz um profissional 
de Social Media, como 
as redes funcionam para 
gerar resultados quali-
tativos e quantitativos. 
As inscrições podem ser 
feitas no link https://goo.
gl/pP0w34.

Trânsito e segurança
O DETRAN Paraíba, com a finalidade de atualizar os 

conhecimentos sobre legislação de trânsito e segurança 
viária junto aos profissionais das autoescolas, vai promover 
no próximo sábado o I Workshop de Direito e Segurança 
no Trânsito para Profissionais dos Centros de Formação 
de Condutores da Paraíba.

O evento tem entrada gratuita e vai ser realizado 
no Centro de Educação da Polícia Militar, em Mangabeira.

   O multiartista pernambucano Antônio Nóbrega vai apresentar o show “Lua”, 
dia 20 no Teatro  Pedra do Reino, onde as canções de Luiz Gonzaga receberam modernos 
arranjos criados pelos músicos Edmilson Capelupe, Edson Alves e José A. Sobrinho.

Ética e disciplina

FORAM empossados 
pelo presidente da 
OAB/PB, Paulo Maia, os 
novos conselheiros do Tri-
bunal de Ética e Disciplina 
da entidade, presidido por 
Paulo Freire, tendo com 
vice José Lacerda Bra-
sileiro e secretário-geral 
Ricardo José Costa Souza 
Barros.
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Dia Mundial da Atividade 
Física será comemorado 
hoje na Vila Olímpica

COPA DO BRASIL

Belo busca mais R$ 300 mil
Botafogo joga contra 
o Linense pela Copa do 
Brasil hoje no Almeidão

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 6 de abril de 2016

O Botafogo decide hoje 
uma vaga para a próxima 
fase da Copa do Brasil e uma 
bonificação de mais R$ 300 
mil, cota para os clubes que 
se classificam para a segun-
da etapa. O Belo vai enfren-
tar o Linense do interior 
paulista, às 19h30, no Es-
tádio Almeidão. Este será o 
segundo jogo entre as duas 
equipes na atual competi-
ção. No primeiro, disputado 
na cidade Lins, o placar foi 
1 a 1. A partida de hoje terá 
a arbitragem de um trio de 
Goiás. O árbitro central será 
Roberto Giovanni Oliveira, 
auxiliado por Márcio Soares 
Maciel e Edson Antônio de 
Sousa. O Botafogo tem a van-
tagem de jogar por um em-
pate, sem gols, para seguir 
na competição. Já o Linense 
necessita de um empate, a 
partir de dois gols. Um novo 
empate em 1 a 1 leva a deci-
são da vaga para os pênaltis. 
A vitória classifica qualquer 
uma das equipes.

No Botafogo, o técnico 
Itamar Schulle só não pode-
rá contar com o meia Pedro 
Castro, que está se recupe-

rando de um estiramento 
muscular. Os demais atletas 
estão todos à disposição do 
treinador. A grande novida-
de é a recuperação total do 
zagueiro Plínio, que deverá 
fazer a dupla de zaga com 
Marcelo Xavier. O volante 
Makulelê  já está regulariza-
do,  e pronto para jogar, mas 
tudo indica que ficará no 
banco como opção. O atacan-
te Mário Lucas, contratado 
esta semana, vindo do Araxá 
de Minas Gerais, ainda não 
está regularizado, e não será 
relacionado para a partida.

Schulle já tem o time na 
cabeça, mas como sempre 
faz antes dos jogos, não di-
vulgou, afirmando que tem 
ainda algumas dúvidas. Pe-
los treinos realizados nos 
últimos dias, ele deve come-
çar a partida com a seguinte 
escalação: Michel Alves, Ân-
gelo, Plínio, Marcelo Xavier e 
Jefferson Recife; Val, Gedeil, 
Djavan e Marcinho; Müller 
Fernandes e Carlinhos.

No Linense, o técnico 
Moacir Júnior parece ter en-
contrado a melhor forma-
ção para seu time, que está 
invicto há quatro rodadas, e 
garantiu no último final de 
semana, a permanência na 
elite do futebol paulista em 
2017, após um empate em 1 
a 1 contra o XV de Piracicaba.

Os atacantes Cristiano 
e Anderson Aquino, que es-

tavam lesionados, foram li-
berados pelo departamento 
Médico. O mesmo aconteceu 
com o meia Thiago Hum-

berto. O volante Marcão que 
não atuou no último jogo 
do Paulistão, porque estava 
cumprindo suspensão, esta-

rá de volta à equipe titular. O 
Elefante da Noroeste deve ir 
a campo com Oliveira, Paulo 
Henrique, Jorge Luiz, Adal-

berto e Rogério; Marco Antô-
nio, Bileu, Leandro Brasília e 
Thiago Humberto; Anderson 
Aquino e William Pottker.

Atlético e Auto Esporte 
estream hoje, às 20h30, no Es-
tádio Perpetão, em Cajazeiras, 
no quadrangular da morte, 
que vai apontar as duas equi-
pes rebaixadas para a Segunda 
divisão, na temporada 2017. 
Os dois clubes deverão apre-
sentar mudanças para esta 
partida, que terá como trio de 
arbitragem, Antônio Carlos 
Rocha, auxiliado por D´guerro 
Xavier e Josiel Ferreira.

No Auto Esporte, o clima 
de tensão, criado após não 
conseguir a classificação para 
tentar o título do Paraibano 
2016, já foi superada. Os joga-
dores, que andaram fazendo 
greve e cobrando o pagamento 
de salários atrasados, fizeram 
um pacto com o técnico Índio 
Ferreira, e garantiram a torci-
da que estão empenhados em 
não permitir a queda do clube 
para a Segunda divisão.

 Na semana passada, a di-
retoria fez mudanças no elen-
co, dispensando alguns joga-
dores e contratando outros. 
Foram dispensados o goleiro 
Enderson, o zagueiro Wever-
ton, o lateral esquerdo Márcio 
e os atacantes Claudinei e Gui-
lherme. Sem perder tempo, o 
clube contratou o goleiro Ad-
son, que veio do CSE, e o meia 
Bruninho, que veio do Bahia 
de Feira de Santana.

Segundo o treinador Ín-
dio, se os jogadores forem 
regularizados a tempo, serão 
escalados no time titular con-
tra o Atlético. "São atletas que 
vinham já jogando em seus 
clubes, e estão em plena for-
ma. Se estiverem aptos, vão 

sim entrar para ajudar o clu-
be nesta caminhada para per-
manecer na Primeira divisão 
do futebol paraibano", disse o 
treinador, que tem apenas um 
desfalque para esta partida, 
o zagueiro Júlio, que levou o 
terceiro cartão amarelo, e vai 
cumprir suspensão. 

 No Atlético, a situação é 
parecida com a do Auto Espor-
te. O clube também passou por 
sérios problemas financeiros, e 
os jogadores fizeram greve. Mas 
na semana passada, a diretoria 
chegou a um acordo com os 
atletas, que treinaram no siste-
ma de dois expedientes, inclu-
sive no último final de semana. 

As novidades no Trovão 
Azul, após a fase de classifi-
cação, são as contratações do 
meia Vitor Cearense, e dos 
atacantes Lelo, Índio e Fábio 
Silva. Eles já estão regulariza-
dos, e devem estrear contra 
o Auto Esporte, hoje à noite. 
O técnico Cleibson Ferrrei-
ra não adiantou o time. Ele 
disse que tem ainda algumas 
dúvidas, e só vai decidir, mo-
mentos antes da partida.

Santa C ruz x  Esporte
No outro jogo do quadran-

gular da morte, o Santa Cruz re-
cebe o Esporte, no Estádio Tei-
xeirão em Santa Rita. A partida 
está programada também para 
as 20h30 e terá a arbitragem 
de Laurismar Alves, auxiliado 
por Adriana Basílio e Crisvales-
co Marco. As duas equipes são 
praticamente as mesmas que 
disputaram a fase de classifica-
ção  e ficaram entre os últimos 
colocados dos grupos.

Auto estreia contra o 
Atlético em Cajazeiras

QUADRANGULAR

O “Clássico dos Maiorais”, 
programado para o próximo do-
mingo entre Treze x Campinen-
se, pelo Campeonato Paraibano, 
no Estádio Amigão, em Campina 
Grande, deverá bater recorde de 
público. A partida, válida pela se-
gunda fase, cujo sistema é o de 
“mata-mata”, pode ser conside-
rado também o “jogo da harmo-
nia”, da “união” e da “paz”. 

Se dentro de campo os joga-
dores são apenas adversários e 
não inimigos, fora das quatro li-
nhas, diretores de ambos os clubes 
firmaram acordo e, pela primeira 
vez a renda do espetáculo será 
dividida entre as equipes. Será as-
sim nos dois confrontos, onde, a 
Raposa leva a vantagem de jogar 
por dois resultados iguais.

De forma pacífica, os dirigen-
tes, com a intermediação do Mi-
nistério Público, definiram a loca-
lização dos clubes e das torcidas. 
No túnel 1 ficará o Campinense 
Clube. No túnel 2, o Treze Futebol 
Clube, independentemente de 
quem for o mandante do jogo. O 
Treze Futebol Clube puxa a parti-
da no próximo domingo.

Para o Campinense, a parti-
da diante do Treze é o início de 
uma maratona de seis jogos em 
17 dias. Depois do Galo da Bor-
borema, a Raposa vai enfrentar o 
Sport-PE, dias 13 e 17, pelas semi-
finais da Copa do Nordeste; Cru-
zeiro-MG, dias 20 e 27, pela Copa 
do Brasil, e novamente o Treze, 
dia 24, no mata-mata do Cam-
peonato Paraibano.

Na manhã de ontem, nas hos-
tes raposeira,  os atacantes Bruno 
Corrêa e Raul, além de Paulinho 

Arrecadação do jogo será dividida
CLÁSSICO DOS MAIORAIS

e David Modesto (lateral direi-
to) realizaram trabalho físico no 
campo do CT da Raposa, aprimo-
rando a parte física visando as 
próximas batalhas do Campinen-
se. Já no Treze, o zagueiro Alisson 
e o volante Isaías, já regulariza-
dos, treinaram no time titular. O 
Galo intensifica os treinamentos 
visando o clássico.

Receita
A Diretoria do Campinen-

se comemora dentro das quatro 
linhas e fora dela a boa campa-
nha do clube. A classificação para 
as semifinais tem “engordado” 
os cofres da equipe. Até agora, 
o time já garantiu R$ 1 milhão 
e 385 mil, o que pode aumen-
tar ainda se chegar a decisão da 
Copa do Nordeste. O vice-cam-
peão receberá mais R$ 500 mil, 
enquanto o campeão ganhará R$ 
1 milhão, além da vaga na Copa 
Sul-Americana.

FOTO: TVtorcedor/Divulgação

O zagueiro Plínio (D) em treino descontraído na Maravilha do Contorno. Hoje o Botafogo decide vaga na segunda fase da Copa do Brasil

Treze e Campinense voltam a se enfrentar no próximo domingo pelo Estadual

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

FOTO: Cláudio Goes
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Confederação convoca judocas 
ao Pan-Americano de Havana
Brasil terá representantes 
em várias categorias na
competição em Cuba

Além de fazer história no futebol masculino, cate-
gorias de base, o Flamengo do Varadouro, de João 
Pessoa, bem comandado pelo competente presidente 
e radialista Jorge Blau Silva, agora vem fazendo his-
tória também no futsal. Na estreia da Liga Bayeux de 
Futebol de Salão, no último sábado, a equipe Sub-15 
do Flamengo venceu o Selecionado de Rio Tinto por 4 
a 3, partida esta realizada no Ginásio Jaime Caetano. 
A garotada levantou aplauso do público presente. 
O jogo muito disputado foi definido nos momentos 
finais. Parabéns Flamengo. Parabéns Presidente!

Flamengo do Varadouro

Mérito para elas e 
sucesso para a FPF
Ufa! O Campeonato Paraibano de Futebol Femini-

no 2015 acabou. No último domingo, após seis meses, 
se conheceu o campeão estadual e o representante 
paraibano na Copa do Brasil de 2016. Botafogo campeão, 
Kashima vice-campeão. 

Apesar de todo o embróglio que motivou a demo-
ra deste certame, as mulheres fizeram a festa depois 
de quatro anos sem a realização de um Campeonato 
Paraibano Feminino. O último ocorreu em 2012, com o 
título do Kashima.

Claro que nosso futebol feminino está muito 
aquém de alguns estados brasileiros, porém, não é 
somente na Paraíba que se vive de dificuldades neste 
segmento. O bom mesmo seria que a iniciativa priva-
da, os órgãos públicos e, até mesmo a Confederação 
Brasileira de Futebol e as federações estaduais valo-
rizassem mais essas bravas guerreiras que, trocam o 
sapato alto pela bola.

Quem disse que jogar futebol é coisa somente de 
marmanjo, quebrou a cara. Claro que a final do último 
domingo entre Botafogo x Kashima poderia ter sido 
até melhor disputado, mas, em alguns momentos, o 
calor atrapalhou muito. A decisão teve início às 9h30, 
num sol escaldante, o que foi necessário, o árbitro 
paralisar a partida para que as atletas tomassem água 
e se recuperassem.

Alheio a tudo isso, pode-se afirmar que todas e 
todos estão de parabéns. As mulheres que deram show 
em campo e fora dele. As arquibancadas do Tomazão, no 
Valentina Figueiredo, ficaram tomadas por mulheres. Em 
campo, o Botafogo mostrou sua supremacia e venceu 
por 5 a 0. 

A Federação Paraibana de Futebol também fez sua 
parte. Concluiu, mesmo com atraso, o seu calendário de 
2015. Esperar que este ano, o Paraibano Feminino seja 
mais dipustado e mais organizado. Avante!!!

 

O time masculino da Servi-
car, que detém vários titulos 
estaduais, treina firme às 
20h de hoje, no Ginásio 
Giseudão, no Baixo Róger. 
Se prepara seriamente para 
as disputas do Campeonato 
Faraibano de Futsal 2016.

Servicar

Depois de merecidas férias, retorno ao batente e também 
a escrever neste espaço, aproveitando para agradecer a 
competente equipe esportiva de A União, comandada pelo 
editor Geraldo Varela que tem ainda Ivo Marques e Wellington 
Sérgio. Na minha ausência, o noticiário esportivo continuou 
brilhando e dando furos de reportagens aos vários veículos de 
comunicação da Paraíba, principalmente no que diz respeito 
ao esporte amador. Agora é arregaçar as mangas e trabalhar.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A recém-criada Associação 
da Imprensa Esportiva da 
Paraíba (AIEP), que tem a 
frente o narrador Nilton Ba-
tista, da CBN, já programan-
do a realização do I Encon-
tro Estadual de Cronistas 
Esportivos da Paraíba.

Cronistas

Equipe de luxo

A Confederação Brasi-
leira de Judô (CBJ) anun-
ciou a lista de 18 atletas 
que defenderão o Brasil no 
Pan-Americano de Havana, 
em Cuba, entre 29 de abril 
e 1º de maio. Em todas as 
categorias o País terá um 
representante com exceção 
do ligeiro feminino e mas-
culino (até 48kg e até 60kg, 
respectivamente) e pesado 
feminino masculino (acima 
de 78kg e 100kg, respecti-
vamente).

Esta última, aliás, tem a 
disputa mais acirrada pela 
vaga olímpica entre Rafael 
Silva, o Baby, e David Mou-
ra. Atualmente, os dois es-
tão separados por apenas 
26 pontos no ranking da 
corrida olímpica.

O desempenho deles 
poderá ser fundamental 
para a definição de quem 
representará o País no Rio 
de Janeiro, uma vez que o 
campeão leva 400 pontos 
no ranking. Quem ficar com 
a prata ganha 240 e o me-
dalhista de bronze fica com 
160.

No último fim de se-
mana, Baby venceu Da-
vid Moura na disputa pelo 
bronze do Grand Prix de 
Samsun (TUR) e passou o 
adversário na corrida olím-
pica.

Na categoria ligeiro fe-
minino, a CBJ optou por le-
var a campeã olímpica Sarah 
Menezes e Nathália Brigida, 
medalhista de bronze nos 
Jogos Pan-Americanos de 
Toronto.  Na corrida olímpi-
ca, Sarah tem 1.472 pontos, 

contra 739 da compatriota.
Os judocas que ainda 

brigam por vaga olímpica e 
não foram convocados para 
o Pan ainda poderão estar 
presentes no Grand Slam de 
Baku, no Azerbaijão, de 6 a 
8 de maio, e o Grand Prix de 
Almaty, no Cazaquistão, de 
13 a 15 de maio. Além disso, 
até o fechamento da classi-
ficação olímpica, em 30 de 
maio, será disputado o Mas-
ters de Guadalajara (MEX), 
que reúne os 16 melhores 
atletas de cada categoria 

de peso. A 
c o m p e t i -
ção ocor-
rerá entre 
27 e 29 de 
maio.

Assim 
como será nos Jogos Olím-
picos Rio 2016, o principal 
critério de convocação foi 
a posição dos atletas no 
ranking mundial. De qual-
quer forma, os atletas que 
não estão nessa disputa 
ainda terão chances de so-
mar pontos em, pelo me-

José Roberto Guimarães 
encara a montagem da seleção 
que vai às Olimpíadas como 
um jogo de xadrez. Na análise 
das posições, o treinador tenta 
levar em conta as possibilidades 
que terá durante os Jogos. Se o 
grupo que será convocado ainda 
não está confirmado em sua ca-
beça, o técnico tem uma certe-
za: as noites em claro até definir 
os cortes da lista que divulgou 
nessa segunda-feira.

“Temos 123 dias para apro-
veitar o tempo e incrementar o 
trabalho. Vamos ter que cortar 
sete jogadoras, só é permitido 
levar doze. Vão ser noites sem 
dormir. A preocupação com o 
corte é sempre muito grande. 
Acredito muito nesse time. Acho 
que temos condições de brigar 
com qualquer um” disse o trei-
nador, que elegeu China, Sérvia, 
Rússia e EUA como principais 
rivais do Brasil.

Zé Roberto admite: não é 
muito fã de cortes. Nos Jogos de 
Londres, Zé Roberto só definiu 
que Camila Brait seria cortada 
no embarque para a competi-
ção. Por isso, vai aproveitar o 
máximo de tempo possível para 
escolher o grupo. Das 19 convo-
cadas, apenas 12 vão estar na 
lista.

Exames não apontam pro-
blema, e Jaque se apresenta à 

Seleção vira um jogo de xadrez
JOSÉ ROBERTO

seleção no dia 11
“Eu evito cortes. O quanto 

eu puder empurrar, empurro. Se 
alguém se machucar e você já 
definiu o grupo, a pior coisa do 
mundo é você ter que chamar a 
outra de volta. O clima não é bom. 
Temos um certo cuidado. O nível 
delas é muito igual. Um detalhezi-
nho que pode fazer a diferença. É 
muito tênue essa escolha. Como se 
eu tivesse a certeza de quem vou 
levar. De forma nenhuma! Você 
tem de levar tudo em consideração 
“afirmou.

“Os sete cortes, não temos 

data específica. Haja visto 
em Londres, cortamos já 
dentro da fila. Tínhamos 
a dúvida se levaríamos as 
duas líberos ou a Natália. 
A ida da Natália em 2012 
foi visando as olimpíadas 
do Rio. Procuramos pensar 
no que temos quatro anos 
para frente” completou.

Na montagem do 
grupo, Zé também analisa 
as versatilidades de cada 
jogadora. Assim, se prepa-
ra para situações que pode 
encarar durante as parti-
das. E usa Natália como 
exemplo. A ponteira do Rio 
começou como oposta, e o 
técnico não descarta usá-la 
assim nas partidas.

“Como ela dá a pos-
sibilidade por ser versá-
til, vamos usá-la nos dois 
lugares. É aquela coisa da 
montagem do grupo. Te-
mos outras jogadoras que 
estou pensando em fazer 
uma saidinha. Temos tem-
po para ver. Treinar como 
oposta, ponteira. Tem de 
fazer parte do treinamento 
justamente para saber que 
você tem. Se for querer 
inventar em cima da hora, 
pode correr riscos. E a gen-
te não pode correr riscos. O 
risco tem de ser assumido”.

n Feminino
48kg: Sarah Menezes  e 

Nathália Brigida 

52kg: Érika Miranda 

57kg: Rafaela Silva 

63kg: Mariana Silva

70kg: Maria Portela 

78kg: Mayra Aguiar 

+78kg: Maria Suelen Althe-

man e Rochele Nunes 

n Masculino
60kg: Felipe Kitadai e Eric 

Takabatake 

66kg: Charles Chibana

73kg: Alex Pombo

81kg: Victor Penalber 

90kg: Tiago Camilo 

100kg: Luciano Corrêa 

+100kg: Rafael Silva e David 

Moura

nos, duas competições em 
maio. O planejamento foi 
feito pensando em dar aos 
candidatos às vagas olím-
picas uma possibilidade 
de pontuação semelhan-
te", explicou Ney Wilson, 
gestor de alto rendimento 
da CBJ.

os convocados

Felipe Kitadai e Érika Miranda são algumas 
das apostas da Seleção Brasilera em Cuba

José Roberto não sabe quem vai cortar

FOTOS: Reprodução/Internet



Atlético pode garantir vaga hoje
taça libertadores

Time mineiro precisa de 
uma vitória hoje contra o 
Independente no Equador
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Líder do Carioca, o Flu-
minense volta a campo pela 
Copa do Brasil hoje às 21h45, 
quando medirá forças com 
a Tombense-MG, no estádio 
Soares Azevedo, em Minas 
Gerais. e o artilheiro Fred 
anda incomodado diante da 
crise técnica que atravessa.

Fred chegou ao Flumi-
nense em 2009 e desde então 
mostrou seu faro de artilhei-

ro. O mesmo tem ocorrido na 
atual temporada ao marcar 
seis gols em 11 jogos. O ca-
misa 9, no entanto, vive crise 
técnica e atravessa o segun-
do pior jejum com a camisa 
do Tricolor. Já são 569 minu-
tos sem balançar as redes, 
uma seca de 51 dias. entre 
uma lesão na coxa direita, já 
são sete jogos sem fazer sua 
especialidade.

A fase só não é pior que 
a de 2011, quando acumulou 
750 minutos sem fazer gol. A 
seca durou entre 24 de abril 
até 27 de julho daquele ano. 
No período, o atacante do 
Fluminense acumulou oito 
jogos sem estufar as redes de 
qualquer adversário.

A fase atual chama aten-
ção, já que até pênalti Fred 
perdeu, contra o Madureira, 

no último sábado. No mesmo 
jogo, o atacante teve ao me-
nos duas boas chances. em 
uma delas, optou por enco-
brir o goleiro, mas mandou 
também por cima da meta. 

experiente e ídolo da tor-
cida, Fred sabe que não vive 
um bom momento. Tanto que 
deixou o campo sem sorrir 
mesmo após nova vitória do 
Fluminense. "Vou ser cobrado 

por isso. Muitas oportunida-
des, desperdiçamos bastante. 
Ao menos houve evolução. 
Agora é trabalhar para poder 
marcar", prometeu.

Para Levir Culpi, o mo-
mento vivido por Fred tem 
explicação. Segundo o trei-
nador do Fluminense, o ata-
cante ainda não está em sua 
melhor forma após ficar qua-
se um mês parado por conta 

de uma lesão na coxa direita. 
O comandante do Tricolor diz 
ainda que outro aspecto tem 
influenciado.

 "Acho que dá para dizer 
que faltou um pouco de sorte, 
sim. Mas faltou um pouco de 
precisão e também de condi-
cionamento, porque ele não 
tem tido uma sequência de 
jogar os 90 minutos", expli-
cou Levir.

Líder do Grupo 5 da Li-
bertadores com dez pontos 
somados, o Atlético Mineiro 
precisa de uma vitória sobre 
o Independiente del Valle, do 
equador, hoje, fora de casa, 
às 21h45 (de Brasília), para 
garantir, matematicamente, 
vaga nas oitavas de final da 
competição continental.

O duelo, contudo, não 
deve ser fácil, tendo em vis-
ta que os equatorianos fi-
zeram jogo duro contra o 
Atlético-MG, no Independên-
cia, na segunda rodada da Li-
bertadores, quase impedindo 
a vitória atleticana, que veio 
pelo magro placar de 1 a 0.

Naquela ocasião, porém, 
o Independiente del Valle jo-
gou retraído no campo de 
defesa, o que, para o centroa-
vante Lucas Pratto, não deve 
acontecer nesta quarta, uma 
vez que o clube adversário 
precisa vencer para seguir fir-
me na briga pela classificação.

"Temos que ir ao equa-
dor tentar ganhar para já 
classificar para as oitavas de 
final. É um time difícil, mas 
sabemos que aqui eles vie-
ram mais defensivos, quase 
não atacaram aqui. então lá, 
eles vão jogar mais abertos, 
porque eles precisam de ga-
nhar para continuar sonhan-
do com a classificação", colo-
cou o atacante argentino, em 
entrevista à TV Galo.

Diante do bom nível 
apresentado pelos equato-
rianos no primeiro duelo 
entre as equipes, o camisa 9 
atleticano entende que um 
empate fora de casa será um 
bom resultado para o time 
mineiro, contudo, salienta 
que uma vitória será impor-
tantíssima para a equipe al-
vinegra se posicionar bem 
entre os primeiros colocados 
da Libertadores.

"A gente tem que sa-
ber que empatando o jogo a 
gente classifica (na verdade 
apenas a vitória garante a 
vaga ao Atlético-MG), mas 
sabemos que merecemos ga-
nhar e temos que fechar esta 
semana com a classificação. 
Sabemos que podemos ser 
um dos melhores primeiros 
colocados na fase de grupos. 
então, sabemos que pode-
mos ganhar lá e que eles vão 
jogar mais abertos que joga-
ram aqui", destacou.

Na atual configuração 
do grupo, a equipe mineira 
está a três pontos do pró-
prio Independiente del Valle, 
segundo colocado com sete 
pontos. Na sequência, estão 
o Colo-Colo, que ocupa o ter-
ceiro posto da chave com cin-
co pontos, e o lanterna Mel-
gar, que ainda não pontuou.

Flu joga contra o Tombense pela Copa do Brasil 
EM MINAS GERAIS

O Corinthians enfrenta o San-
ta Fe, hoje, às 21h45 (de Brasília), 
pela Taça Libertadores, em Bogo-
tá. Depois de pouco mais de seis 
horas de voo, a delegação do Ti-
mão chegou por volta das 21h 
(19h no horário local) dessa se-
gunda-feira no hotel em que fica-
rá concentrada.

“Fizemos um jogo muito in-
tenso no domingo. A Libertadores 
é assim. Que sirva de lição a última 
partida” afirmou o volante Bruno 
Henrique, referindo-se à derrota 
por 1 a 0 para o Palmeiras, no Pa-
caembu, pelo Paulistão. 

O grupo alvinegro encontrou 
um clima bem diferente na capi-
tal colombiana. A temperatura na 
cidade não vem passando dos 16 
graus nos últimos dias (mínima de 
seis). Além disso, choveu em boa 
parte do dia. 

A equipe comandada por Tite 
está em Bogotá com 22 jogado-
res. A baixa é o meio-campista Ro-
driguinho, vetado pelos médicos 
em virtude de dores na coxa direi-
ta – ele também não enfrentou o 
Palmeiras. Elias, que retornou no 
clássico, deve permanecer nor-
malmente. Maycon surge como 

Corinthians defende a liderança em bogotá
CONTRA O SANTA FE

alternativa. 
Os jogadores do Corinthians 

fizeram o reconhecimento do 
gramado do Estádio El Campín 
ontem à tarde. Tite comandou 
uma atividade tática, mas não 
anunciou a escalação. 

A partida é fundamental 
na luta por uma vaga nas oita-
vas de final da Libertadores. O 
Timão lidera o Grupo 8, com 
nove pontos, dois acima de San-
ta Fe e Cerro Porteño. Se vencer, 
o Timão estará classificado. Caso 

contrário, dependerá de um re-
sultado positivo diante do lan-
terna Cobresal, em São Paulo, 
na última rodada.

Rosário x Palmeiras
Cuca teve pouco tempo 

para treinar o Palmeiras des-
de sua chegada recente. A 
confiança cresceu com a vitó-
ria sobre o arquirrival Corin-
thians, e parte da evolução 
mostrada nos últimos dois jo-
gos, especialmente no Derby, 

foi atribuída ao papo na Acade-
mia de Futebol.

“Não temos tempo para tra-
balhar em campo, nos treinos, 
mas, na conversa, entendemos 
o que ele quer”, afirmou o late-
ral esquerdo Egídio. “O que ele 
pede é muito descanso, e temos 
muita consciência de que isso é 
em prol do Palmeiras.”

O time alviverde evitou o 
pior no Campeonato Paulista e 
está em boa posição para asse-
gurar a classificação às quartas 
de final, dependendo de si na 
última rodada da primeira fase. 
Hoje, às 21h45, no entanto, ten-
tará ressurgir em um difícil gru-
po na Copa Libertadores, em vi-
sita ao Rosario Central.

“Vamos ver o que o Cuca vai 
falar”, disse Egídio, mais uma 
vez confiando no papo. “Ele é 
nosso chefe, nosso comandante, 
dita nosso ritmo. Precisamos ter 
a leitura do jogo desde o come-
cinho e, se entrarmos concen-
trados, precisamos aproveitar as 
oportunidades”, acrescentou.

Contra o Rosario, mais uma 
vez, o elenco confia na força 
passada pelo chefe. 

Palmeiras e Corinthians têm jogos decisivos hoje pela Taça Libertadores

O Galo de Minas Gerais vem fazendo uma bela campanha na temporada e pode conseguir a sua classificação para a segunda fase da Libertadores por antecipação

FOTOS: reprodução/internet



Governo realiza ação 
com brincadeiras 
esportivas e educadoras

Comemoração na Vila Olímpica
dia mundial da atividade física e saúde
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O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde, em parce-
ria com a Secretaria de Esta-
do da Educação e o Serviço 
Social do Comércio (Sesc), 
promove, hoje, a partir das 
11h30, várias atividades em 
comemoração ao Dia Mun-
dial da Atividade Física e da 
Saúde. A ação acontece na 
Vila Olímpica Parahyba, em 
João Pessoa. A programação 
ainda prevê uma campanha 
contra o mosquito Aedes ae-
gypti. As atividades vão reu-
nir 300 estudantes de duas 
escolas estaduais.

As brincadeiras espor-
tivas e educativas vão ser 
desenvolvidas pela equipe 
da Gerência Operacional do 
Desporto Escolar, da Secre-
taria de Educação; as avalia-
ções e orientações nutricio-
nais serão realizadas pelo 
Sesc e as atividades de pre-
venção do mosquito serão 
realizadas pelas equipes da 
Vigilância Ambiental e Ento-
mologia, da SES.

Os estudantes que par-
ticiparão das atividades são 
da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Professora An-
tônia Rangel de Farias e do 
Centro Estadual de Ensino-
Aprendizagem Sesquicente-
nário, ambas localizadas na 
capital.

De acordo com a che-
fe do Núcleo de Doenças e 
Agravos Não Transmissíveis, 
Gerlane Carvalho, o objetivo 
é estimular a prática de ativi-
dade física e esportiva, bem 
como alertar quanto a im-
portância e a necessidade do 
consumo de alimentos mais 
saudáveis. “Dessa forma, 
acontece a prevenção das 
doenças e, consequentemen-
te, uma melhor qualidade de 
vida”, destacou Gerlane.

De acordo com a progra-
mação, serão realizadas ses-
sões de alongamentos; jogos 
recreativos; práticas espor-
tivas; avaliação e orientação 
nutricionais e apresentação 
sobre as formas de preven-
ção contra o Aedes e uma 
exposição sobre o mosquito 
causador da dengue, chikun-
gunya e zika.

A temporada da natação 
master da Paraíba tem início 
neste mês com a realização do 
Campeonato Paraibano, que 
acontecerá no próximo dia 16, 
no parque aquático do Esporte 
Clube Cabo Branco (ECCB), em 
Miramar. Após o desafio local, 
o selecionado paraibano partici-
pará do Campeonato Brasileiro, 
que ocorrerá no período de 21 a 
24, também de abril, na cidade 
de Palhoça, em Santa Catarina. 
Em maio, os atletas da terra es-
tarão em Belém-PA, participan-
do da Copa Norte Nordeste de 
Interclubes, nos dias 21 e 22.

Em junho, será a vez da 23ª 
Copa Brasil de Natação Master, 
que será em Campinas-SP, nos 
dias 4 e 5. No mês de agosto, o 
Torneio de Velocidade e Reve-
zamento, em Mossoró-RN (13 e 
14). Em setembro, nos dia 3 e 4 
será a vez do Norte Nordeste e 
Centro Oeste de Natação Mas-
ter, no Amapá. Em outubro, a 
Paraíba vai sediar o II Campeo-
nato Norte Interclubes, que 

Paraibano será na piscina do Cabo Branco
nataÇÃO masteR

As inscrições para a pri-
meira edição da corrida “5 
Milhas da Serra” foram en-
cerradas ontem, para a pro-
va que será realizada no dia 
17 de abril, com largada e 
chegada no Viaduto Elpídio 
de Almeida, um dos cartões 
postais de Campina Grande.

A corrida acontece pela 
primeira vez, mas já promete 
entrar no calendário de pro-
vas da região.  A expectativa 
dos organizadores é de que 
mil competidores participem 
da prova divididos nos dois 
percursos, 4 km e 5 milhas. 
Muitos atletas de outros es-
tados nordestinos já confir-
maram presença. Hoje, os or-
ganizadores devem anunciar 
o número exato de atletas. 

No sábado que antecede a 
prova, os atletas participarão 
de um workshop com temas 
relacionados à corrida de 
rua, ministrados por profis-
sionais de educação física es-
pecialistas no assunto. Tam-
bém serão montados stands 
com lançamentos de produ-
tos ligados à prática esporti-
va e de patrocinadores.

Percurso
Com concentração e lar-

gada no Viaduto Elpídio de 
Almeida, os competidores 
seguem pela Avenida Floria-
no Peixoto, seguindo reto até 
o Terminal de Integração, Câ-
mara Municipal (Retorno 4 
km), voltando para a Avenida 
Floriano Peixoto, contornan-

do a rotatória próxima ao Gi-
násio O Meninão e retornan-
do ao ponto de partida.

Agentes da Superinten-
dência de Trânsito e Trans-
porte Público (STTP) vão 
interditar alguns pontos 
para garantir a segurança 
dos atletas, pedestres, mo-
toristas e dos moradores da 
região. Toda a extensão para 
a prova será sinalizada, in-
clusive por cones e placas 
indicativas.

Premiação
Os três primeiros colo-

cados de cada percurso – nas 
categorias feminino e mascu-
lino – serão premiados com 
troféus e bolsas na Academia 
Korpus. 

A tradicional Corrida 
do Índio, programada para 
o próximo dia 24, no distrito 
de Mata da Chica, na cidade 
de Conde, numa organização 
da Associação dos Caminhan-
tes e Corredores de Ruas da 
Paraíba (Ascorpa), deverá ul-
trapassar a 300 participantes, 
número de atletas registrados 
no ano passado. A previsão 
é do presidente da entidade, 
Gleydson Francisco. “Acredito 
que a competição tem tudo 
para superar o número de 
partcipnates do ano passado 
pelo interesse dos paraibanos 
e de outras regiões. Queremos 
agitar o Conde e fazer uma 
bela festa do esporte da terra”, 
disse.

A corrida terá um per-

curso de 6 km e objetiva inte-
grar, agrupar e unir corredo-
res de toda a Paraíba e outros 
estados do Nordeste, na de-
fesa índigena brasileira. As 
inscrições continuam sendo 
realizadas na sede da Ascor-
pa, localizada no 3º andar do 
Edifício Altamira, na Rua Mi-
guel Couto, nº 302, no Centro, 
ou pelo telefone 98830-6501. 
A taxa de inscrição é de R$ 
20,00.

Carlos Antônio de Araú-
jo, tricampeão da Corrida das 
Pontes, recentemente em Re-
cife-PE, é um dos paraibanos 
que se diz motivado para a 
disputa da Corrida do Índio e 
que tem treinado forte para 
garantir uma vaga no pódio. “A 
meta é manter a boa fase e bri-

gar por mais um pódio. Tenho 
me preparado técnicamente e 
fisicamente com o professor 
Normando José, o que tem me 
levado a vários pódios”, afir-
mou ele.

Corrida Tiradentes 
A tradicional Corrida 

Tiradentes já está com suas 
inscrições também abertas, a 
prova de 10km será realizada 
no dia 30 deste mês, numa 
promoção do Centro de En-
sino da Polícia Militar, sob a 
coordenação do major Juceil-
do de Oliveira. Aos preços de 
R$ 40 e R$ 50,00, as mesmas 
também podem ser feitas na 
sede da Ascorpa e no Centro 
de Ensino da Polícia Militar, 
em Mangabeira.

5 Milhas da Serra deve ter a 
participação de mil atletas

Distrito de Mata da Chica 
vai sediar a Corrida do Índio

camPina GRande nO cOnde

acontecerá na Vila Olímpica 
Parahyba, no Bairro dos Esta-
dos, nos dias 22 e 23. No mês de 
novembro, o Sul-americano, na 
cidade de Maldonado, no Uru-
guai, de 8 a 12.

Ainda em novembro, será a 
vez dos nadadores master da Pa-
raíba disputarem o 58º Campeo-
nato Brasileiro, em Jaraguá-BH, 

no período de 24 a 27. A tem-
porada se encerra no dia 10 de 
dezembro, com a IV Etapa do 
Campeonato Paraibano, na Vila 
Olímpica Parahyba. 

A primeira disputa da tem-
porada, no próximo dia 16,  con-
tará com as seguintes equipes: 
Clube dos Oficiais da Polícia 
Militar (COPM); Associação do 

Pessoal da Caixa Econômica 
Federal (APCEF); Campestre de 
Cajazeiras, Vila Olímpica Pa-
rahyba e Sesi de João Pessoa. A 
professora e uma das coorde-
nadoras do Estadual, Aldenora 
Vieira Ramalho, está confian-
te no sucesso da competição, 
principalmente na expectativa 
dos times e atletas.

“Tenho conversado com 
os participantes e todos estão 
empolgados com as disputas 
que estão programadas. Esta-
mos apostando no sucesso do 
Estadual, afinal, é o início da 
temporada”, observou. Com 
relação às competições fora da 
Paraíba, Aldenora frisou que 
está tentando buscar patrocí-
nios e ajudas para as despesas 
da delegação. Segundo ela, os 
custos das viagens longas são 
complicados devido as despe-
sas, em especial com a crise 
econômica que passa o País. 
“Não sabemos se vamos partici-
par de todas, já que as despesas 
são enormes. Tentaremos bus-
car patrocínios e colaborações 
para que possamos representar 
a Paraíba nos desafios nacio-
nais”, comentou Aldenora.  

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

A Vila Olímpica Parahyba, localizada no Bairro dos Estados, será palco de várias atividades, hoje, e entre elas uma campanha educadora contra o mosquito Aedes aegypti

As disputas no Esporte Clube Cabo Branco vão acontecer no próximo dia 16

FOTO: Walter Rafael
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Fábio Fabrini
Da Agência Estado

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) denunciou nessa 
terça-feira, 5, à Justiça mais 
cinco pessoas por suposta 
“compra” de decisões no Con-
selho Administrativo de Re-
cursos Fiscais (Carf), espécie 
de tribunal que avalia débitos 
de contribuintes com a Receita 
Federal. O grupo é acusado de 
pagar propina no órgão para 
favorecer o empresário Walter 
Faria, dono da Cervejaria Pe-
trópolis, conforme antecipou 
o jornal O Estado de S. Paulo. 
Walter, no entanto, não está 
entre os implicados.

A ação pede a condenação 
dos denunciados por tráfico 
de influência, corrupção, la-
vagem de dinheiro e violação 
de direitos autorais, além da 
devolução de R$ 8,6 milhões 
(valor da causa discutida no 
Carf) e de R$ 46 mil suposta-
mente pagos como propina. 
Também requer a perda de 
cargos públicos e a cassação 
de aposentadorias de servido-
res envolvidos no caso.

Para contestar o débito 
inicial de R$ 8,6 milhões (em 
valores de 2007), cobrado pela 
Receita, Walter Faria contra-
tou em 2011 o escritório Be-
nício Advogados Associados, 
que está em nome dos pais do 
então conselheiro do Carf Be-
nedicto Celso Benício Júnior 
Conforme a denúncia, Benício 
Júnior teria atuado no órgão 
como “advogado” do dono da 
cervejaria, embora fosse inte-
grante do conselho.

O MPF sustenta que o 
então conselheiro e outros 
denunciados, entre eles o ad-
vogado do escritório Guilher-
me Macedo Soares, usaram 
sua influência para evitar o 
julgamento do caso em várias 
ocasiões, valendo-se de pe-
didos de vista, suspensões e 
adiamentos. O objetivo seria 
apreciar o processo somente 
quando a composição do co-
legiado fosse favorável ao con-
tribuinte. 

“Tal providência era es-
sencial para o sucesso da 
empreitada criminosa subse-
quente, pois permitiria que os 
agentes envolvidos preparas-
sem a corrupção para a ma-
nipulação do julgamento do 
procedimento administrativo 
fiscal”, afirmam, na ação, os 
procuradores Frederico Paiva 
e Hebert Reis Mesquita.

A denúncia diz que o escri-
tório contratou os auditores fis-
cais aposentados Paulo Rober-
to Cortez e Nelson Mallmann, 
que são ex-conselheiros do 
Carf, para procurar integrantes 
do conselho e tentar influen-
ciar o resultado do julgamen-
to. As negociações conduzidas 
pelos dois aparecem em trocas 
de mensagens apreendidas na 
Operação Zelotes.

O escritório firmou um 
contrato de prestação de ser-
viços com os auditores apo-
sentados nove dias antes do 
julgamento, cujo objetivo, 
segundo o MPF, seria “camu-
flar” pagamentos pela prática 
dos crimes. Coube a Cortez e a 
Mallmann, conforme os docu-
mentos anexados à denúncia, 
tratar do adiamento de um jul-

gamento com o conselheiros 
Antônio Lopo Martinez - ele 
foi o relator do caso e viria, 
mais tarde, a votar contra o 
interesse de Walter Faria. Eles 
também mantiveram tratati-
vas com Pedro Anan Júnior, 
que teria recebido R$ 46 mil 
para votar favoravelmente ao 
empresário em 14 de abril 
de 2014. No julgamento, o re-
curso apresentado por ele foi 
aceito pela maioria.

O valor do suborno, se-
gundo a denúncia, foi repas-
sado ao conselheiro por meio 
de um depósito feito pelo es-
critório dos pais de Benício 
Júnior, que recebeu R$ 1 mi-
lhão em honorários do dono 
da cervejaria. Anan também 
firmou um contrato de con-
sultoria com a banca, mas, 
para o MPF, também se trata 
de uma simulação de serviços 
para acobertar a propina. As 
informações prestadas por 
ele no trabalho teriam sido 
copiadas da internet.

O MPF explica que Wal-
ter Faria não foi denunciado 
porque não se comprovou que 
sabia das negociações ilícitas e 
do suborno pago pelos inter-
mediários.

Os procuradores pedem 
a condenação de Guilherme 
de Macedo Soares e Benedic-
to Celso Benício Júnior por 
corrupção ativa. A este último 
também foi imputada práti-
ca de lavagem de dinheiro. A 
ação requer ainda que Cortez 
e Mallmann respondam por 
corrupção ativa e tráfico de 
influência, supostamente por 
“vender” vantagens indevidas 
junto ao Carf.

A Pedro Anan Júnior, fo-
ram atribuídos os crimes de 
corrupção passiva, lavagem 
de dinheiro e violação de di-
reito autoral.

Esta é a terceira de-
núncia oferecida pela Pro-
curadoria da República no 
Distrito Federal contra en-
volvidos em corrupção no 
Carf - se aceita, os envolvi-
dos tornam-se réus perante 
a 10ª Vara da Justiça Federal 
em Brasília. Inquéritos re-
cém-concluídos devem em-
basar novas denúncias. Uma 
ação penal por suposta com-
pra de medidas provisórias 
no governo, caso também in-
vestigado na Zelotes, já está 
em curso na mesma vara.

Pedro Anan informou que 
não tem “nada a declarar”. “Es-
tou vendo com meu advogado 
quais providências irei adotar 
sobre o caso”, afirmou.

Em nota, o escritório Be-
nício Advogados Associados 
negou qualquer envolvimento 
de Benicio Júnior e Guilherme 
Macedo “com os crimes im-
putados, bem como qualquer 
outra ação suspeita”. “Os ad-
vogados esclarecem que o es-
critório apenas representou o 
empresário citado na opera-
ção, exclusivamente através 
de seus advogados, e que não 
há qualquer irregularidade 
no processo.”

O advogado de Cortez, 
Ivan Morais, disse que a de-
núncia é descabida e não apre-
senta provas suficientes para 
sustentar as acusações. Nelson 
Mallmann foi contatado pela 
defesa de Cortez e informou 
que não se pronunciaria.

Walter Faria informou, 
por meio de sua assessoria, 
que não conhece nem realizou 
qualquer tipo de pagamento a 
Pedro Anan Júnior.

Ação pede condenação 
por tráfico de influência e 
lavagem de dinheiro 

Mais 5 são denunciados por corrupção
OPERAÇÃO ZELOTES

Douglas Corrêa  
Da Agência Brasil

A Justiça do Rio decidiu, em 
parte, que o aplicativo Uber tem o 
direito de exercer o transporte de 
passageiros remunerado até que a 
atividade venha a ser regulamen-
tada pelo Poder Público. Em sen-
tença publicada ontem (5) a juíza 
Ana Cecília Argueso Gomes de Al-
meida, da 6ª Vara de Fazenda Pú-
blica do Rio, tornou definitiva, em 
parte, a liminar que garante aos 
motoristas credenciados ao apli-
cativo Uber o direito de exercer a 
atividade de transporte remune-
rado individual de passageiros.

Com a decisão, o Departa-
mento de Transportes Rodoviários 
do Estado do Rio de Janeiro (De-
tro) e a Secretaria Municipal de 
Transportes do Rio de Janeiro não 
poderão aplicar multas ou praticar 
quaisquer atos que restrinjam ou 
impossibilitem a atividade.

A juíza na sentença diz que 
os dois órgãos públicos “se abste-

nham de praticar quaisquer atos 
que restrinjam ou impossibilitem o 
exercício da atividade econômica” 
dos motoristas do Uber e dos usuá-
rios do aplicativo “em razão única 
e exclusivamente do desempenho 
de tais atividades econômicas até 
que estas atividades venham a ser 
válida e efetivamente regulamen-
tadas pelo Poder Público”.

A juíza Ana Cecília de Almeida 
determina também que o Detro e 
a Secretaria de Transportes não 
apliquem multas, apreendam veí-
culos, sob pena de multa de R$ 50 
mil por ato praticado em desacor-
do com a sentença.

Na decisão, a juíza considera 
que as modalidades de transpor-
te exercidas pelos profissionais de 
táxi e do aplicativo Uber são dis-
tintas. Na sentença ela cita a Lei 
n.° 12.587/12 - Lei de Mobilidade 
Urbana – que considera no seu Ar-
tigo 4°, Inciso 8, que define como 
transporte público individual o ser-
viço remunerado de transporte de 
passageiros aberto ao público, por 

intermédio de veículos de aluguel, 
para viagens individualizadas, en-
quanto que, no Inciso 10, do Artigo 
4°, define transporte motorizado 
privado, como o meio de transpor-
te de passageiros utilizado para 
viagens individualizadas por inter-
médio de veículos particulares.

Ana Cecília diz que a dife-
rença entre as duas modalidades 
é que o transporte público indi-
vidual é aberto ao público. “Em 
outros termos, qualquer cidadão 
pode pegar um táxi na rua, o que 
não acontece com o Uber, que 
depende exclusivamente da pla-
taforma tecnológica. Cabe aqui 
um apontamento: existem várias 
cooperativas e prestadores de 
serviços de táxi que se beneficiam 
da mesma tecnologia para an-
gariar consumidores, como, por 
exemplo, o Easy Taxi e o 99 Taxis. 
A diferença para o Uber, como 
apontado, é que os táxis também 
dispõem da alternativa de con-
quistarem os consumidores nas 
ruas, daí ser aberto ao público”.

Justiça do Rio decide que aplicativo 
Uber pode transportar passageiros

LIMINAR

Juíza classifica serviços como distintos: “qualquer cidadão pode pegar um táxi na rua, o que não acontece com o Uber”

Da Agência Estado 

O governador do Estado 
norte-americano do Mississi-
ppi, Phil Bryant, assinou uma 
lei nessa terça-feira (5) que 
permite empresas públicas e 
privadas a recusarem servi-
ços para casais gays com base 
nas crenças religiosas de seus 
funcionários. 

Bryant assinou a lei mes-
mo com a oposição de grupos 
de direitos dos homossexuais 
e alguns empresários que 
disseram que isso permite a 
discriminação. Alguns grupos 
conservadores e religiosos 
apoiam a lei. 

A intenção da medida 
seria a proteção dos que acre-
ditam que o casamento deve 
ser entre um homem e uma 
mulher, que relações sexuais 
devem acontecer apenas em 
tais relacionamentos, e que 
os sexos masculino e femini-
no são inalteráveis. 

“Essa lei apenas refor-
ça os direitos que já existem 
para o exercício da liberdade 
religiosa, como indicado na 
Primeira Emenda da Consti-
tuição dos EUA”, disse o go-
vernador republicano em sua 
conta no Twitter. 

A lei permite que igrejas, 
grupos de caridade religiosos 

e empresas privadas neguem 
serviços a pessoas cujo esti-
lo de vida viola suas crenças. 
Funcionários do governo 
também podem se recusar, 
embora a medida diz que o 
governo ainda tem de forne-
cer os serviços. 

“Essa lei não limita qual-
quer direito constitucional-
mente protegido ou ações 
de qualquer cidadão deste 
Estado sob as legislações es-
taduais ou federais”, disse Br-
yant. “A intenção não é alterar 
as leis federais, mesmo aque-
las que estão em conflito com 
a Constituição do Mississippi, 
já que a legislatura reconhece 

a proeminência da lei fede-
rais, em tais circunstâncias 
limitadas. 

“Essa lei contraria os 
princípios americanos bási-
cos de igualdade e justiça e 
não vai proteger a liberdade 
religiosa de ninguém”, disse 
Jennifer Riley-Collins, direto-
ra-executiva da União das Li-
berdades Civis do Mississippi, 
em um comunicado. “Longe 
de proteger qualquer um da 
‘discriminação governamen-
tal’, como diz a lei, isso é um 
ataque aos cidadãos do nosso 
Estado, e vai servir como um 
emblema de vergonha do Es-
tado da Magnólia”, completou.

Mississippi assina lei que permite 
empresas a negarem serviços a gays

RETROCESSO
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CPF/CNPJ....: 161781814-34
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          4.137,64
Apresentante: REALE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2016 - 017587
Responsavel.: JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 018283312/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            138,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017482
Responsavel.: MAYARA CAVALCANTI GUERRA
CPF/CNPJ....: 075800404-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018147
Responsavel.: PEDRO HENRIQQUE S DE FIGUEI-
REDO
CPF/CNPJ....: 012234374/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.013,34
Apresentante: BCO BRADESCO 
S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018103
Responsavel.: RIVAN GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 011729249/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            534,83
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017397
Responsavel.: TAVARES E QUEIROZ CALCADOS 
E ACESSO
CPF/CNPJ....: 010828165/0002-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            839,28
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018346
Responsavel.: THAYSE EMANUELLE BARBOSA 
SANTOS DA
CPF/CNPJ....: 023402830/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            323,78
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018328
Responsavel.: W2S ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 015651170/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            174,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018318
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 su-
pra, 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,  06/04/2016
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.: ATTUALI COM E SERV MOVEIS
CPF/CNPJ....: 020451505/0001-80
Titulo......: CHEQUE           R$          1.150,00
Apresentante: RB COM DE REFRIGERACAO LTDA
Protocolo...: 2016 - 017583
Responsavel.: DISKLUZ ENG. E CONST. LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 013234054/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.570,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018149
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA EIRELI
CPF/CNPJ....: 016938548/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.100,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-
90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017995
Responsavel.: GEO LIMPEZA URBANA EIRELI
CPF/CNPJ....: 016938548/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.100,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-
90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017994
Responsavel.: GEORGE DAVNO DE MEDEIRO
CPF/CNPJ....: 299491814-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.274,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018357
Responsavel.: GEORGE DAVNO DE MEDEIRO
CPF/CNPJ....: 299491814-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.274,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018358
Responsavel.: HONORATO MAT DE CONSTRU O 
LTDA
CPF/CNPJ....: 011163428/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.241,21
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018466
Responsavel.: ISAEL VASCONCELOS WANDERLEY
CPF/CNPJ....: 010848924-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            595,00
Apresentante: BCO BRADESCO 
S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018111
Responsavel.: JOAO FRANCA DOS SANTOS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016-SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo MENOR 
PREÇO sob o regime de julgamento de MAIOR DESCONTO SOBRE TABELA CMED/ANVISA, EX-
CLUSIVO para ME e EPP em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de GURINHEM, 
no dia 19 de Abril de 2016 as 10h00min. Objetivo: Eventual aquisição de medicamentos de “A” a 
“Z” destinados ao atendimento das unidades de saúde e demanda judicial. Maiores informações e 
aquisição do edital completo na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – Gurinhem-Pb, no horário 
de expediente normal de 08h00min as 12h00min ou pelo fone: (083) 3285-1529.

Gurinhém, 05 de Abril de 2016.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO: 
REF: PREGÃO PRESENCIAL 09/2015.

Objeto da Licitação: Locações de softwares: (FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA 
E CONTABILIDADE PÚBLICA). Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) 
meses, contados do término do prazo de vigência do TERMO DE CONTRATO de nº 056/2015, 
datado de 02.04.2015. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES. CONTRATADA: 
IMPORT INFORMATICA LTDA – CNPJ 04.067.695/0001-80. VALOR INICIAL DO CONTRATO: R$ 
43.200,00 – Quarenta e Três Mil e Duzentos Reais. VALOR ADITIVO: R$ 43.200,00 – Quarenta e 
Três Mil e Duzentos Reais. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 86.400,00 – Oitenta e Seis Mil 
e Quatrocentos Reais. JUSTIFICATIVA/FUNDAMENTAÇÃO: Justifica-se a celebração do presente 
Aditivo, a necessidade da continuidade da prestação dos serviços, na qualidade do atendimento 
e na manutenção do preço contratado.  REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
DATA TERMO ADITIVO: 30.03.2016. VIGÊNCIA TERMO ADITIVO: 31.03.2017. OBS: Publicado 
para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE – Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais Médico hospitalares para atendimento às Unidades Básicas de Saúde entre outros; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: APOGEU CENTER COMER-
CIAL DE PROD. HOSPITALARES E MED. LTDA - R$ 230.021,58; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA 
- R$ 17.835,90; CIRÚRIGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 294.517,60; DISMENE DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - R$ 1.184,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 12.670,00; 
EDILANE DA COSTA CARVALHO - R$ 79.875,00; MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDCISO E 
ORTOPÉDICOS LTDA - R$ 1.179.648,32; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE ME-
DICAMENTOS LTDA - R$ 109.370,74; TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA - R$ 408.550,00; VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA - R$ 180.855,00.

Guarabira - PB, 01 de Abril de 2016
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - Gestor

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de guloseimas e produtos doces diversos para o melhor 
atendimento dos eventos a serem realizados pela Administração Municipal até dezembro de 2016. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00042/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2016 Elemento 
de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 3.3.90.32.01 - Material, bem ou Serviço p/ Distri-
buição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00193/2016 - 01.04.16 - MARIA DA LUZ DE BRITO 
GUEDES - R$ 96.700,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00042/2016, que objetiva: Aquisições parceladas de 
guloseimas e produtos doces diversos para o melhor atendimento dos eventos a serem realizados 
p; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA DA LUZ DE BRITO 
GUEDES - R$ 96.700,00.

Guarabira - PB, 01 de Abril de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais e Utensílios de cozinhas diversos para o melhor 
funcionamento da Administração. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00043/2016. DO-
TAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no 
orçamento 2016 Elemento de despesa: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: 
CT Nº 00192/2016 - 01.04.16 - MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES - R$ 423.612,50.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - refeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00043/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais e Utensílios de cozinhas diversos para o melhor funcionamento da Administração; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA DA LUZ DE BRITO 
GUEDES - R$ 423.612,50.

Guarabira - PB, 01 de Abril de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locações de Veículos tipo ônibus/outros para melhor atender as necessidades dos 
alunos para o transporte de alunos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2016 Elementos de despesa 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: 
CT Nº 00190/2016 - 01.04.16 - ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - R$ 98.910,00; CT Nº 00191/2016 
- 01.04.16 - klaber Santos da Silva - R$ 17.100,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2016, que objetiva: Locações de Veículos 
tipo ônibus/outros para melhor atender as necessidades dos alunos para o transporte de alunos; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ELISETE CUNHA DE OLI-
VEIRA - R$ 98.910,00; Klaber Santos da Silva - R$ 17.100,00.

Guarabira - PB, 01 de Abril de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RETOMADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047.2016

Em relação ao Pregão Presencial de nº 00047/2016, objetivando Aquisições parceladas de Brin-
quedos e Materiais Educativos Infantis diversos, fica retomada à data de 19/04/2016 as 08h00min 
para prosseguimento ao processo em tela.

Guarabira, 04 de Abril de 2016
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 04.2016.

EXTRATO DE CONTRATO.
OBJETO: Exames por imagem (Mamografia Bilateral e Unilateral), utilizando unidade móvel 

(Trailer adaptado com equipamentos), para atendimentos a usuários do SUS por intermédio da 
Secretaria Municipal de Saúde de Mulungu-PB, conforme especificações apresentadas a seguir: 
MAMOGRAFIA BILATERAL (CÓDIGO 02.04.03.018-8): EXAME RADILÓGICO DE BAIXA DOSE 
DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DE MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, 
PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E 
COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE 
CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA. CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU. 
CONTRATADA: JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME – CNPJ: 10.144.577/0001-20. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: Até Dezembro de 2016 ou enquanto durar o quantitativo contratado. CT 
nº 021/2016 – 04.04.2016. VALOR TOTAL: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA: Recursos financeiros PRÓPRIOS / MAC e orçamentários: 06.00 – 10.302.2020.2047 
– 3.3.90.39.01– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Mulungu, 04 de Abril de 2016.
JOANA D´ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.2016
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA torna público que fará realizar através do 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, no Auditório Central da Prefeitura Municipal de Alagoinha, 
Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 08h00min, do dia 14.04.2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Contratação de empresa especializada 
no Ramo pertinente objetivando confecções parceladas de MATERIAIS GRÁFICOS destinados 
ao Fundo Municipal de Saúde, até dezembro de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. ONDE SE LER: 
PREGÃO PRESENCIAL 04.2016 na edição do DOE e JORNAL A UNIÃO, de 02.04.2016, Folhas 
26 e 27, respectivamente, LEIA-SE: PREGÃO PRESENCIAL 05.2016. Maiores informações: no 
horário das 08h00min as 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado. Alagoinha.pb.gov.br

Alagoinha - PB, 01 de Abril de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação(ões) de empresa(s) Físicas e/ou Jurídicas do ramo(s) pertinente(s) 
para contratações de Médicos plantonistas. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00004/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS FMS / MAC / CAPS: 02.041 - 10.301.0013.2012 - 
10.301.0012.2013 - 10.301.0014.2014 - 10.301.0017.2037 - 10.302.0014.2056 - 10.301.0013.2056 
- 3.3.90.36.00/3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA/JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016, PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA e: CT Nº 00041/2016 - 04.04.16 - PHYSIO&VIDA - CENTRO DE 
FISIOTERAPIA E SAÚDE LTDA - R$ 36.000,00 CT Nº 00042/2016 - 04.04.16 - GERLANE CAMILO 
MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA - R$ 57.600,00 CT Nº 00043/2016 - 04.04.16 - JOSE KLERCIO DE 
ALMEIDA HOLANDA - R$ 59.400,00 - CT Nº 00044/2016 - 04.04.16 - NEUROCENTRO CENTRO 
DE NEUROLOGIA E METODOS DE DIAG LTDA - ME - R$ 34.650,00 - CT Nº 00045/2016 - 04.04.16 
- JOSÉ LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA - R$ 34.200,00 - CT Nº 00046/2016 - 04.04.16 - DEN-
SIMAGEM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - R$ 30.150,00 - CT Nº 00047/2016 - 04.04.16 
- DERMOESTÉTICA CLÍNICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA - EIRELI - R$ 45.000,00 - CT Nº 
00048/2016 - 04.04.16 - SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAÍBA LTDA - R$ 70.020,00.

Alagoinha, 04 de Abril de 2016.
JOSÉ GAUDÊNCIO TORQUATO PINTO - Gestor

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

CONVOCAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos, destinados a Secretaria de Educação deste 

município. 
A Pregoeira Oficial convoca o comparecimento das seguintes empresas: CELIA FRANCISCO DE 

CARVALHO-ME, EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME e WAGNER CARTAXO 
MARQUES EIRELI - EPP, para a fase de lances verbais, que será realizado no dia 07 de abril de 
2016 às 09:00 horas no prédio da Prefeitura Municipal de Jacaraú - PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3294-1734
Jacaraú - PB, 04 de abril de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 0001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Tomaz de Aquino, S/N - Centro - Riachão - PB, às 08:30 horas do dia 19 de abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À 
ATENDER AS NECESSIDADES DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB. Re-
cursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 06/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

RIACHÃO - PB, 05 de abril de 2016.
UBIRATAN BATISTA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017714
Responsavel.: JANAINA LUZIA DE OLIVEIRA ROSS
CPF/CNPJ....: 016976889/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018157
Responsavel.: JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 013904154-06
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            300,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 016669
Responsavel.: JOSE GEINIS FIRME DE VERAS
CPF/CNPJ....: 601841324-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            378,09
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018229
Responsavel.: MARIA LUIZA R F MACIEL TINTAS
CPF/CNPJ....: 017960160/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.161,30
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018141
Responsavel.: MILLE ANNI DOS SANTOS LIMA ME - MIL
CPF/CNPJ....: 013988363/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            591,09
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017357
Responsavel.: ROBERTO ROSREIRA WANDDERLEY
CPF/CNPJ....: 110570924-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            420,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018019
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES - ME
CPF/CNPJ....: 019053812/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            725,99
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018054
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES ME
CPF/CNPJ....: 019053812/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            643,97
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018078
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES ME
CPF/CNPJ....: 019053812/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018203
Responsavel.: TAMISA MEDEIROS MATOS CLIMACO
CPF/CNPJ....: 375303644-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            638,06
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018698
Responsavel.: TAMISA MEDEIROS MATOS CLIMACO
CPF/CNPJ....: 375303644-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            414,82
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018706
Responsavel.: TAYZA TAMAYO GABRIEL FREIRE ME
CPF/CNPJ....: 020964720/0002-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.437,52
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018015
Responsavel.: TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS  
E CONST
CPF/CNPJ....: 008932226/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            198,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017944
Responsavel.: VIDRO BRAZ LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 013384775/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            315,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018221
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,  06/04/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: AMANDA LIRA DOS PASSOS
CPF/CNPJ....: 018911046/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            296,36
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017918
Responsavel.: AMANDA LIRA DOS PASSOS
CPF/CNPJ....: 018911046/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            326,67
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017920
Responsavel.: ANDREIA CRISTINA BARROS COSTA
CPF/CNPJ....: 042489036-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017925
Responsavel.: BRASTEX S/A
CPF/CNPJ....: 009258807/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.950,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018036
Responsavel.: CARLOS DINIZ ALVES DE SOUZA 
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 017581541/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            310,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018119
Responsavel.: CASSANDRA CRISTIANNA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 023927878/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,53
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017897
Responsavel.: CLEUSA CABRAL DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 117010248-45
Titulo......: CHEQUE           R$          1.960,00
Apresentante: JCA MADEIREIRA MARINHO LTDA
Protocolo...: 2016 - 018691
Responsavel.: CLEUSA CABRAL DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 117010248-45
Titulo......: CHEQUE           R$          1.960,00
Apresentante: JCA MADEIREIRA MARINHO LTDA
Protocolo...: 2016 - 018692
Responsavel.: COMERCIAL ANDRADE SERVI OS LTDA
CPF/CNPJ....: 003710742/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.650,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018084
Responsavel.: CONSORCIO EDIF FLAMBOYANT 
HOME SERV
CPF/CNPJ....: 013658023/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            344,67
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018023
Responsavel.: DEYVID GALDINO DE MELO ME
CPF/CNPJ....: 012393101/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.425,10
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018148
Responsavel.: FRIGORIFICO AZEVEDO EIRELI ME
CPF/CNPJ....: 019223561/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018189
Responsavel.: GLAUBER BEZERRA MORAIS ME
CPF/CNPJ....: 018793878/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 018177
Responsavel.: IGOR LIMA FERNANDES
CPF/CNPJ....: 067592294-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.815,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017711
Responsavel.: IGOR LIMA FERNANDES
CPF/CNPJ....: 067592294-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.815,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 017712
Responsavel.: IGOR LIMA FERNANDES
CPF/CNPJ....: 067592294-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.760,00

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2016

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e obser-
vado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 001/2016, que objetiva: 
Aquisições de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados 
a Merenda Escolar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA - DAP: SDW096858114531104121015 
- R$ 13.604,00; JOSÉ MANOEL SANTANA - DAP: SDW0893738634870612101021 - R$ 
3.658,00; ANTONIO DOS SANTOS SOUZA - DAP: PB25063010301081800001928 - R$ 
13.604,00; MARINALDO MOURA DA SILVA - DAP: SDW0040478444540304130906 - R$ 
3.658,00;  JOSÉ ANDREZA ALVES DA SILVA - DAP: SDW0568561304060712130959 - R$ 
3.658,00; JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA - DAP: SDW0101188044051104121116 
- R$ 3.658,00; JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS - DAP: SDW0299559554491904121053 
- R$ 3.658,00; ROSA MARIA LUCAS DA SILVA - DAP: SDW0049608444500308121101 - R$ 
3.658,00; BENEDITO LUIZ DA SILVA - DAP: SDW0071999374151003160735 - R$ 3.658,00; 
FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS - DAP: PB25063010301081800001923 - R$ 3.645,00; 
JOSÉ LOURENÇO GONDIM - DAP: SDW0207165164201704120826 - R$ 13.604,00; JO-
SEILSON DOS SANTOS SOUZA - DAP: SDW002220066544702701140117 - R$ 13.604,00; 
PEDRO XAVIER BARBOSA - DAP: SDW0722550487872604131012 - R$ 13.604,00; RAI-
MUNDO DA SILVA - DAP: SAF0006317763348717180930 - R$ 13.604,00; GERALDO 
VIEIRA DA SILVA - DAP: SDW0027825484500308121011 - R$ 13.604,00; REGINALDO DE 
LIMA FERNANDES - DAP: SDW0021422744801309100841 - R$ 13.604,00; JOÃO BATIS-
TA DA SILVA - DAP: SDW0207152344040405120829 - R$ 13.604,00; SEVERINO XAVIER 
DE OLIVEIRA - DAP: SDW0713344674042407140732 - R$ 13.604,00 - LUIZ CARLOS 
BARBOSA DE FREITAS - DAP: SDW0021811404481003160721 - R$ 13.604,00; JOSÉ 
VENCESLAU INÁCIO - DAP: SDW0019537664121603110940 - R$ 3.658,00; JOSÉ XAVIER 
BARBOSA - DAP: SDW0412325004102803110832 - R$ 13.604,00; JOSÉ FRANCISCO DA 
SILVA - DAP: SDW0713370914721603110230 - R$ 3.658,00; JULIANA EMÍLIA UGO DE BRI-
TO - DAP: SDW0050899244302407140635 - R$ 3.658,00; JOSÉ LINDOLFO DA SILVA - DAP: 
SDW0982398724682407140658 - R$ 3.645,00; AMANDA CLAUDINO GOMES - CPF: 705.184.964-65 - 
R$ 13.604,00; EDINIZIO MOURA RODRIGUES - DAP: SDW0046610204640109151212 - R$ 13.604,00; 

SEBASTIÃO MARINHO DOS SANTOS - DAP: SDW0050899264840905141147 - R$ 
10.500,00; JOAB FÉLIX DA SILVA - DAP: SDW0067049004030602130147 - R$ 10.500,00; 
JOSÉ URBANO DA SILVA FILHO - DAP: SAF0003652449240416060834 - R$ 10.500,00; 
ISABEL CRISTINA DE SOUZA - DAP: SDW0768097304002502110823 - R$ 10.500,00; 
JOSENEIDE GOMES BARBOSA - DAP: SDW0050668944110801140114 - R$ 10.500,00; 
JOSEILTON GOMES BARBOSA - DAP: SAF000512511748016732312 - R$ 10.500,00; WEB-
SON DOS SANTOS XAVIER - DAP: SDW0096171494862907150913 - R$ 13.604,00; ALINE 
CATANÃO - DAP: SDW0104265934640109151223 - R$ 13.604,00; ANTONIO LIRA DOS 
SANTOS - DAP: SDW0176288494151003160710 - R$ 13.604,00; JOSÉ MARINHO DOS 
SANTOS - DAP: SDW0029311404812703141118 - R$ 13.604,00; ROSILENE XAVIER DOS 
SANTOS - DAP: SDW0262372964681003160707 - R$ 13.604,00; SEVERINO LUIZ DOS AN-
JOS - DAP: SDW0052590244940405111026 - R$ 13.604,00; JOSÉ RODRIGUES DO NASCI-
MENTO - DAP: SDW0927732064871510141024 - R$ 13.604,00; ERASMO CARLOS BARBOSA 
DE FREITAS - DAP: SAF0000146676248015571032 - R$ 13.604,00; WILLIAN MATHEUS 
FELIX DE SOUZA - DAP: SDW0700987644462205150928 - R$ 10.500,00; JOSÉ DA SILVA 
SOUZA - DAP: SDW0739244664912408110830 - R$ 3.658,00; JOSÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO 
- DAP: SDW0024337744460402160133 - R$ 13.604,00; LUCIANA LOURENÇO DE OLIVEIRA 
- DAP: SDW0071477234810402160100 - R$ 13.604,00; ANGELÚCIO FABIÃO NUNES - DAP: 
SDW0917244904781003160111 - R$ 13.604,00.

Guarabira - PB, 01 de Abril de 2016.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 0002/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio, na Rua Manoel 

Tomaz de Aquino, s/n - Riachão - PB, às 10:30 horas do dia 19 de abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO 
VEÍCULO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 06/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

RIACHÃO - PB, 05 de abril de 2016.
UBIRATAN BATISTA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua Virgínio Veloso Borges, s/n, Quadra 50, lotes 22 e 23, Miritânia, Santa Rita/PB 
 E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 034/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
– CAPS II.

A Pregoeira do município de Santa Rita/PB, Sra. Tatiane Cesar Silva, nomeada pela Portaria nº 
815/2016 do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento dos interes-
sados que a abertura do certame na modalidade Pregão Presencial, sob o critério do menor preço por 
Item será realizado no dia 18/04/2016, às 10h. Consultas com o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio no 
HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 12h00min, na sede da CPL – Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Rua Virgínio Veloso Borges, s/n, Quadra 50, lotes 22 e 23, Alto da Miritânia, Santa Rita/PB. 

Santa Rita - PB, 05 de Abril de 2016. 
Tatiane Cesar Silva - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016

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 19 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA BOMBAS 
DE INFUSÃO (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP). 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
Edital no link: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp

Cabedelo - PB, 05 de Abril de 2016
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Abril de 2016, licitação mo-
dalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças diversas para veículos 
tipo: passeio, destinado a esta Prefeitura. 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) 32951880.
Jacaraú - PB, 04 de Abril de 2016

ADELSON ÂNGELO DE ANDRADE - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 11:00 horas do dia 21 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças para veículo tipo: 
máquinas pesadas, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento 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) 32951880.
Jacaraú - PB, 04 de Abril de 2016

ADELSON ÂNGELO DE ANDRADE - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00006/2016, para o dia 11 
de Abril de 2016 às 16:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Severino Jorge 
de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 
horas dos dias úteis, no referido endereço.

Telefone: (83) 991742062.
Cuité de Mamanguape - PB, 01 de Abril de 2016

MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.004/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.14.004/2016
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interes-
sados, que realizará às 08:00 horas do dia 19 de abril de 2016, licitação na Modalidade  PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP, tendo como por OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE LONAS PARA USO NOS CAMINHÕES LOTADOS NA SECRETARIA DE 
SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRAN-
DE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” 
apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, 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, 30 de março de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000012/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do Nasci-

mento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 000012/2016, do tipo menor preço por item, objetivando 
os serviços técnicos de engenheiro civil, cuja abertura será no dia 18.04.2016, às 09:00 horas, na 
sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 05 de abril de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2016

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 20 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE COMPUTADO-
RES, IMPRESSORAS E PERIFÉRICOS. 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, 05 de Abril de 2016
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2016

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 27 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA 
DE KITS PARA RECÉM-NASCIDO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA DE AS-
SISTENCIA SOCIAL. 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, 05 de Abril de 2016
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00022/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS  Nº  
00022/2016,  do tipo menor preço por item, para aquisição de medicamentos de farmácia, cuja abertura 
será no dia 26.04.2016 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, 
s/nº, Centro - Aguiar--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, contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180.

Aguiar-PB, 05 de Abril de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA - Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIAL DE CACIMBA DE DENTRO
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
COM MOTORISTA DESTINADOS A VIAGENS PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS QUANDO 
A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA - R$ 24.000,00.

Cacimba de Dentro - PB, 10 de Março de 2016
ANTONIO MARCOS RIBEIRO - Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua São 
José, Nº. 472 - Centro – Areial - PB, às 13:00 horas do dia 22 de abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica com espaço 
em rádios comerciais para prestação dos serviços de divulgação de Matérias e Programa Institucio-
nais do Poder Legislativo deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº. 10.520/02. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3368-1010. E-mail: camaramunicipaldeareial@hotmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
São José, Nº. 472 - Centro – Areial - PB, às 14:00 horas do dia 22 de abril de 2016, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa(s) especializada(s) 
para Manutenção dos Portais Oficial e de Transparência desta Câmara, com suporte presencial 
diário. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº. 10.520/02. 
Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3368-1010. E-mail: camaramunicipaldeareial@hotmail.com

Areial - PB, 04 de abril de 2016.
FRANCISCO DE ASSIS VELOSO NETTO - Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Manutenção de móveis e equipamentos médicos e qualificação e suporte às equipes 

técnicas em campanhas públicas de saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

Fundo Municipal de Saúde: 02.015 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.1008.2037 - Manutenção 
das Atividades da Saúde 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 00014/2016 - 10.03.16 - ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL PB SAÚDE - R$ 

145.000,00
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Maria Sefora de Lima Silva Medeiros, cpf 691.825.234-87 torna público que requereu a Semapa 
- Secretária de Meio Ambiente, pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de instalação ( LI) para a 
ampliação de um imóvel comercial, situado à rua: Golfo de Sidra número 72, intermares cabedelo/pb.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00010/2016, para aquisição de polpa de frutas, de diversos sabores, destinado ao 
Fundo de Assistência Social, Fundo de Saúde e HOMOLOGO o seu objeto a empresa: JOANA DARC 
COSTA AFREU – ME,CNPJ Nº 13.207.326/0001-36, vencedora com o valor global de R$ 9.800,00 
(nove mil e oitocentos reais), conforme julgamento do Pregoeiro e carta proposta.  

Ibiara - PB, 05 de Abril de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Consultoria e assessoria técnica na área Contábil - processamento de informações 

da SEFIP/GEFIP; DCTF; DIRF e RAIS.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2016.
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 00013/2016 - 07.03.16 - EDSON SOARES DA SILVA - R$ 22.000,00
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO – Publicado em 23/03/2016
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa para fornecimento parcelado 
de pneus e acessórios destinados a manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal 
de Nazarezinho/PB;.Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro 
- Nazarezinho – PB, tel:(83) 3554-1070, Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br, às 
09:00 horas do dia 18 de Abril de 2016.

Nazarezinho - PB, 05 de Abril de 2016 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 60006/2016.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS 
A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB.

JUSTIFICATIVA: NÃO OBEDIENCIA AO PRAZO MÍNIMO DE OITO DIAS ÚTEIS ENTRE AS 
PUBLICAÇÕES E A DATA DE REALIZAÇÃO DO CERTAME, CONFORME DETERMINA O ART. 
4º, V DA LEI 10.520/2002.

 CAJAZEIRAS – PB, 04 de abril de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de dois veículos utilitários zero quilometro tipo caminhonete cabine dupla.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Tesouro Federal - FNS tipo transferência Fundo a Fundo - e Próprios do 

Município de Conde: 02.015 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.1009.1041 - Aquisição de Veículo 
e Unidade Móvel de Saúde e Tipo Ambulância 4490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00018/2016 - 22.03.16 - FIORI VEICOLO S.A. - R$ 208.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação dos serviços de trans-
porte 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, 05 de Abril de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09h00min do dia 18 de Abril de 2016, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para 
contratações futuras, de: Empresa especializada em serviços gráficos para atender as demandas 
das secretariais deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 060/2005, Decreto Municipal nº 005/2016 e sub-
sidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 04 de Abril de 2016.
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 43/2016
SEGUNDA REUNIÃO

OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de “DOCES, GU-
LOSEIMAS E BALÕES”, para atendimento aos eventos realizados em diversas secretarias do 
município de Patos PB.

ABERTURA 19/04/2016 as 14h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

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

Patos (PB), 05 de abril de 2016
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 46/2016

OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de material permanente  
para atender as necessidades de todas as secretarias do município de Patos PB.

ABERTURA 19/04/2016 as 9h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

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

Patos (PB), 05 de abril de 2016
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 47/2016

OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de material de construção, 
destinado a atender as necessidades de todas as secretarias do município de Patos (PB);

ABERTURA 20/04/2016 as 09h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

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

Patos (PB), 05 de abril de 2016
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS DE MARMORE E GRANITO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cajazeiras - PB, 05 de Abril de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60010/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Abril de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para realização de exames laboratoriais, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de 
Saúde do Município de Cajazeiras. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 05 de Abril de 2016

DENYZE GONSALO FURTADO - Pregoeira Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Mamanguape

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 003/2016)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR MANO WALTER PARA AS 
FESTIVIDADES DA TRADICONAL FESTA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE-PB.

CONTRATADO:
NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME 
CNPJ: 19.079.444/0001-92
Valor: R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
Período contratação: parcela única   
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso III e suas alterações posteriores.
RATIFICO E ADJUDICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de 

Licitação nº 003/2016, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente 
de Licitação nesse dia 31 de março de 2016. 

Mamanguape, PB – 31 de março de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito de Mamanguape - PB,

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

RESULTADO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 277/2015 PREGÃO Nº 003/2016

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 
DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE E FIXO TIPO I E II, JUNTO À SECRETARIA DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB.

A Prefeitura de Santa Rita/PB, através de sua Pregoeira oficial, torna público, para conhecimento 
dos interessados, o resultado de julgamento do presente certame, embasado no parecer Técnico 
emitido pela unidade requisitante, adjudicando o objeto em favor das empresas: WILLINGTON AL-
VES FREIRE - ME, cadastrada sob o CNPJ nº 12.923.249/0001-58, para os lotes 01 e 02, no valor 
de R$: 290.000,00 (Duzentos e noventa mil reais), e JOSÉ DA SILVA ARAÚJO FILMAGEM - ME, 
cadastrada sob o CNPJ nº 04.829.970/0001-55, para os lotes 03 e 04,   no valor de R$: 178.200,00 
(Cento e setenta e oito mil e duzentos reais), perfazendo o valor global de R$: 468.200,00 (Quatro-
centos e sessenta e oito mil e duzentos reais), classificadas pelo critério de menor preço por lote.

*Republicado por Incorreção*
Santa Rita/PB, 07 de Março de 2016. 

Tatiane César Silva
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00003/2016.
OBJETO: Manutenção de móveis e equipamentos médicos e qualificação e suporte às equipes 

técnicas em campanhas públicas de saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 10/03/2016.
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00003/2016
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 DP00003/2016, 
que objetiva: Manutenção de móveis e equipamentos médicos e qualificação e suporte às equipes 
técnicas em campanhas públicas de saúde; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL PB SAÚDE - R$ 145.000,00.

Conde - PB, 10 de Março de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA - Prefeita

SINTRICOM
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DOMOBILIÁ-

RIO DE JOÃO PESSOA – Rua Cruz Cordeiro, 75 Varadouro, João Pessoa – PB.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAÓRDINARIA

Ficam pelo presente edital de convocado todos os trabalhadores da Eco Construções e Incorpo-
rações Ltda,  para participarem da Assembleia Geral que será realizada no dia 14 de Março de 2016, 
nos canteiro da obras, às 07:00 horas da manhã, do Condomínio Empresarial Eco Business Center, 
na Rua Antônio Rabello Junior, 195, Miramar, no Eco Summer Tambaú WB, na Av Antônio Lira, 95 
Tambaú,  nesta cidade, com a presença de no mínimo um representante da categoria laboral, para 
tratar da seguinte pauta:

Sindicalização e Compensação de Jornada.
_______________________________

JOSÉ LAURENTINO DA SILVA
PRESIDENTE

João Pessoa, 05/04/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Orci-
ne Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de oxigênio medicinal. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sapé - PB, 05 de Abril de 2016
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

 
  ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE 

PATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 001/2016-STTRANS
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a execução dos serviços de consultoria e assessoria 

CONTÁBIL especializada na área de contabilidade: pública, financeira, orçamentária, patrimonial 
destinada a atender as necessidades da SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PATOS-STTRANS, conforme especificações constantes no Termo 
de Referência Anexo I do Edital.

ABERTURA: 06/05/2016 ás 10:00h. (horário Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSI-

TO E TRANSPORTES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PATOS, na Rua Horacio Nóbrega, S/N, Belo 
Horizonte, Patos - PB, em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min. Informações 
pelo telefone 0(xx) 83-3422-1019.

Patos – PB, 04 de Abril de 2016
José Diego Silva de Morais - Presidente da CP

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE 
PATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 001/2016-STTRANS

OBJETO Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material gráfico, destinados 
a atividades administrativas desta autarquia (STTRANS), conforme especificações constantes no 
Termo de Referência Anexo I do Edital.

ABERTURA: 18/04/2016 ás 9:00h. (horário Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO 

E TRANSPORTES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PATOS, na Rua Horacio Nóbrega, S/N, Belo Hori-
zonte, Patos - PB, em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação 
de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais), que pode ser feito na sede ou 
através do email licitacaosttrans@patos.pb.gov.br. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3422-1019.

Patos – PB, 05 de Abril de 2016
José Diego Silva de Morais - regoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE 
PATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 002/2016-STTRANS

OBJETO Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de expediente, desti-
nados a atividades administrativas desta autarquia (STTRANS), conforme especificações constantes 
no Termo de Referência Anexo I do Edital.

ABERTURA: 18/04/2016 ás 13:00h. (horário Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO 

E TRANSPORTES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PATOS, na Rua Horacio Nóbrega, S/N, Belo Hori-
zonte, Patos - PB, em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação 
de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais), que pode ser feito na sede ou 
através do email licitacaosttrans@patos.pb.gov.br. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3422-1019.

Patos – PB, 05 de Abril de 2016
José Diego Silva de Morais - Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE 
PATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 003/2016-STTRANS

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de construção, desti-
nados a atividades administrativas desta autarquia (STTRANS), conforme especificações constantes 
no Termo de Referência Anexo I do Edital.

ABERTURA: 19/04/2016 ás 9:00h. (horário Local)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO 

E TRANSPORTES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PATOS, na Rua Horacio Nóbrega, S/N, Belo Hori-
zonte, Patos - PB, em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação 
de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais), que pode ser feito na sede ou 
através do email licitacaosttrans@patos.pb.gov.br. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3422-1019.

Patos – PB, 05 de Abril de 2016
José Diego Silva de Morais - Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.024/2015. PARTES: SEMAS/
PMCG E ENIEGINA NUNES MACHADO - MEOBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.OBJETO 
DOADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR DE 07/04/2016, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 
2016.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:08 243 1018 2191 E OUTROS. ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.30. FONTE DE RECURSOS: 000/029. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, 
ALTERADA. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E AZUILIO SANTANA DE ARAÚJO FILHO.DATA DE 
ASSINATURA: 05/04/2016 .

EVA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para os serviços de assessoria de acordo com a Tomada de Preços  
nº  00015/2016.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA:  IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME 
OBJETO: Objeto a contratação de empresa para realização de serviços técnicos especializados 

de consultoria para elaboração de planos de trabalho, elaboração de projetos de engenharia acom-
panhamento dos referidos projetos junto aos Ministérios e Secretarias de Estado, assessoramento a 
todos os pleitos do Município em órgãos públicos e demais serviços especificados no anexo do oficio 
da Secretaria de Administração.

VALOR MENSAL R$: 1.500,00  (hum mil e quinhentos reais).
VALOR GLOBAL R$: 12.000,00  (doze mil reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Aguiar - PB, 05 de abril de 2016.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO - Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 018/2016
INEXIGIBILIDADE N.º 003/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR MANO WALTER PARA AS 

FESTIVIDADES DA TRADICONAL FESTA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE-PB.
CONTRATADO: NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME 
CNPJ: 19.079.444/0001-92
PRAZO: 03/07/2016
VALOR TOTAL: R$ 90.000,00 (noventa mil reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 0206 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 

1339204172.027 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO – 3.3.90.39.00 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. 

Mamanguape, 31 de março de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00017/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS 

DE MARMORE E GRANITO.
ABERTURA: 30/03/2016 as 09:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 05/04/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 236/2015 – CONCORRÊNCIA Nº003/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO, 

PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E 
SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIA E SERVIÇOS CORRELATOS PARA 
ATENDER À SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório nº 236/2015, referente à Concorrência 
Pública nº 003/2015, em cumprimento aos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, acolho o relatório conclusivo  da Comissão permanente de Licitação e Subcomissão Técnica, 
ADJUDICO  e HOMOLOGO o objeto em favor  das empresas: MIX COMUNICAÇÃO AGÊNCIA DE 
PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, CNPJ nº 05.590.101/0001-83, no valor de R$ 254.880,00 e 
DABLIU A AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, CNPJ nº 09.509.200/0001-49,R$ 254.880,00, com valor 
global estimado em R$ 509.760,00 (quinhentos e nove mil, setecentos e sessenta reais), vencedoras do 
certame com os percentuais apresentados, conforme consta nos autos: alínea a) 5%; b) 15%; c) 15% e 
d) 15%, classificadas pelo critério de melhor técnica, com fulcro no Art. 23, inciso II, alínea “c” da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações e pela Lei nº 12.232/2010. Em consequência, ficam convocadas as propo-
nentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal. 

Da Documentação de Habilitação, “envelope nº 05”, apresentada, atestou-se a completa regu-
laridade.

Santa Rita, 05 de Abril de 2016.
Severino Alves Barbosa Filho - Prefeito Municipal de Santa Rita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
torna-se público que as pessoas físicas e empresa que foram HABILITADAS: O Sr. Ailson Carvalho de 
Lucena, o Sr. João Apolinário de Oliveira, o Sr. Damião Pereira da Silva, o Sr. João Almeida Caldas, 
o Sr. Antonio Alixandrino Leite, o Sr. João Batista Leite, o Sr. Damião Fernandes Filho, o Sr. José 
Medeiros da Silva, o Sr. José Valdeban Braz, o Sr. João Leite Sobrinho, a Srª. Daniely Tolentino de 
Almeida, a Srª. Maria Leite de Oliveira, o Sr. Francisco Jucélio Medeiros Oliveira,  o Sr. Francisco 
das Chagas Rodrigues, a empresa JAMAILTON MARTINS DO CARMO – ME, sendo INABILITADA 
a empresa SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME. Comunica-se que, em não havendo 
interposição de recurso, a sessão pública para abertura dos envelopes PROPOSTA DE PREÇOS 
será realizada no dia 14 de abril de 2016, às 09:00 horas no mesmo local e endereço para reunião.

Olho D´agua-PB, 04 de Abril de 2016.
DANIELA IRIA ADJUTO DE ALMEIDA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
OBJETO: Contratação de Empresa, especializada na execução dos serviços de Restauração do 

Prédio do Cinema Municipal, localizado na Praça Andrade Lima, centro de Itatuba.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
Estructural Engenharia Ltda - ME - Valor: R$ 152.331,35.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.

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

Itatuba - PB, 30 de Março de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
OBJETO: Contratação de Empresa, especializada na execução dos serviços de recuperação 

da Escola Maurino Rodrigues de Andrade centro de Itatuba.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
Estructural Engenharia Ltda - ME - Valor: R$ 236.240,37.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.

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

Itatuba - PB, 30 de Março de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2015
OBJETO: Contratação de Empresa, especializada em construção civil para execução dos serviços 

de pavimentação em paralelepípedos no Sítio Oity, Itatuba/PB
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
MAXX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME,  Valor: R$ 56.758,84.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.

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

Itatuba - PB, 05 de Abril de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO
(Prorrogação Prazo)

Pitimbu-pb, 05 de Abril de 2016
  ADITIVO AO CONTRATO Nº 059A/2013
  PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013
Na publicação do dia 05 de Abril de 2016, relativo ao Aditivo ao Contrato nº 059A/2016 do Pregão 

Presencial n º 014/2013, onde lia-se QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059A/2012013. Leia-se: 
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059A/2013 .

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (RSS), DAS UNIDADES DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE PITIMBÚ,

MOTIVAÇÃO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO PRAZO
CONTRATADO: GEO LIMPEZA URBANA EIRELI
CNPJ: 16.938.548/0001-17
PRAZO ADITIVO: 23 DE OUTUBRO DE 2016
JUSTIFICATIVA: ART. 57, INCISO II, § 1º , II DA LEI 8.666/93

MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA S.A. CNPJ/MF: 09.090.259/0001-45. EDITAL DE CONVO-
CAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os Srs. 
Acionistas a participar da AGO e da AGE, que será realizada no dia 20/04/2016, às 9h, na sede 
social da empresa, situada na Fazenda Miriri, Zona Rural de Santa Rita/PB, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: a)Deliberar sobre assuntos relativos a aprovação das contas dos 
Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e demais documentos 
relativos ao exercício social findo em 31/12/2015, tendo sido o balanço publicado no dia 05/03/2016 
no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no Jornal A União; b)Deliberação quanto à destinação do 
Lucro Líquido do exercício encerrado em 31/12/2015 e a distribuição dos dividendos aos Acionistas; 
c)Deliberação sobre o aumento do pró-labore dos Diretores; d)Outros assuntos de interesse da 
sociedade. Santa Rita, 04 de abril de 2016. Gilvan Celso Cavalcanti de Morais Sobrinho –Diretor 
Presidente.

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Santa Rita

Gabinete do Prefeito
Extrato das Atas de Registro de Preços nº 003 e 004/2016

Processo Licitatório nº 277/2015 - Pregão Presencial nº 003/2016

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 
CARRO DE SOM VOLANTE E FIXO TIPO I E II, JUNTO À SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB.
O Prefeito Municipal de Santa Rita/PB, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o 
resultado do Pregão Presencial 003/2016, devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº 8.666/93, e nos 
termos da Lei Federal n° 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000 e 7.892/2013, e das demais normas legais 
aplicáveis, tornar público os Extratos das ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS do objeto do presente Pregão:

Ata de Registro de Preço nº 003/2016
Empresa: Willington Alves Freire - Me - CNPJ: 12.923.249/0001-58

Lote
01- Serviço de divulgação em carro de som volante tipo mini-trio, com no máximo 07 anos de fabricação; licenciado e 

emplacado de acordo com a legislação vigente relativos ao DETRAN, ANT e SUDEMA, com quilometragem livre, 
incluindo combustível e motorista habilitado. O veículo deverá possuir gerador próprio, microfone sem fio, gerador, mesa 
de som, microfone com fio, leitor de CD com leitor de CD com entrada USB; 02- Serviço de divulgação em carro de som 
tipo Kombi com quilometragem livre, inclusive combustível e motorista, com no máximo 07 anos de fabricação, licenciado 
junto aos órgãos competentes 9SUDEMA, DETRAN), tudo em conformidade com a legislação vigente, com motorista 
devidamente habilitado. O veículo deverá possuir gerador próprio, 02 microfones s/fio e 02 microfones c/fio, gravador de 
som, leitor de CD com entrada USB.
Unidade

Hora
Quantidade do 

Lote 01
2.000

Valor Unitário do
Lote 01

R$: 100,00

Valor Total do 
Lote 01

R$: 200.000,00
Unidade

Hora
Quantidade do 

Lote 02
1.000

Valor Unitário do 
Lote 02

R$: 90,00

Valor Total do 
Lote 02

R$: 90.000,00
Valor Global: R$: 290.000,00 (Duzentos e noventa mil reais).

Ata de Registro de Preço nº 004/2016

Empresa: José da Silva Araújo Filmagem – Me – CNPJ: 04.829.970/0001-55
Lote
03- Som Tipo 1: 01 Mesa de som 16 canais; 02 Processador de efeitos; 01 Equalizador de 31 bandas;06 caixas de som 

ativa 500 w em pedestais;06 Microfones dinâmicos para voz; 02 Microfones lapela sem fio;02 Microfones sem fio para voz; 
06 Pedestais tipo girafa; 01 CD/DVD player com leitor de USB; Cabeamentos e conexões necessários para ligação dos 
equipamentos acima descritos e profissional para montagem dos equipamentos; 04- Som Tipo 2: 01 Mesa de som 24 
canais com 3 bandas de equalização e 06 mandadas auxiliares;03 equalizadores stéreo de 31 bandas;06 caixas de som 
ativa 500 w em pedestais; 01 Crossover stéreo de 04 vias; 01   Processador de efeitos; 01 CD/DVD player com leitor de 
USB;04 canais de compressor; 04 canais de Gates;01kit de baterias (completo); 04 Direct Box passivo; 02 Microfones 
sem fio (UHF); 12 Microfones dinâmicos; 12 Pedestais tipo girafa;  01 Amplificador tipo cubo 200 w para guitarra; 01 
Amplificador tipo cubo 400 w para baixo; 01 Amplificador para teclado; Cabeamentos e conexões necessárias para ligação 
dos equipamentos acima descrito e profissional para montagem dos equipamentos.
Unidade
Diária

Quantidade do 
Lote 03

200

Valor Unitário do 
Lote 03

R$: 426,00

Valor Total do 
Lote 03

R$: 85.200,00
Unidade
Diária

Quantidade do 
Lote 04

100

Valor Unitário do 
Lote 04

R$: 930,00

Valor Total do 
Lote 04

R$: 93.000,00
Valor Global: R$: 178.200,00 (Cento e setenta e oito mil e duzentos reais).

O valor total global das Atas de Registro de Preço é de R$: 468.200,00 (Quatrocentos e sessenta e oito mil e 
duzentos reais).

Santa Rita/PB, 21 de Março de 2016
Severino Alves Barbosa Filho

Prefeito Constitucional
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO Nº 277/2015                                                                   PREGÃO N.º 003/2016
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 

DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE E FIXO TIPO I E II, JUNTO À SECRETARIA DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB.

Tendo em vista que o procedimento licitatório tratado nos autos n° 277/2015, realizado na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL (Sistema de Registro de preços) nº 003/2016, apontou como 
vencedoras do certame as empresas: WILLINGTON ALVES FREIRE - ME, cadastrada sob o CNPJ 
nº 12.923.249/0001-58, para os lotes 01 e 02, no valor de R$: 290.000,00 (Duzentos e noventa mil 
reais), e JOSÉ DA SILVA ARAÚJO FILMAGEM - ME, cadastrada sob o CNPJ nº 04.829.970/0001-
55, para os lotes 03 e 04, no valor de R$: 178.200,00 (Cento e setenta e oito mil e duzentos reais), 
perfazendo o valor global de R$: 468.200,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil e duzentos reais), 
classificadas pelo critério de menor preço por lote,  RESOLVO, no uso de minha competência e 
com fulcro no inc. VI do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, de 21 de junho de 
1993, HOMOLOGAR todo o procedimento licitatório, em consequência, ficam convocadas as 
proponentes para assinatura da ata de registro de preços e instrumento de contrato, nos termos do 
Art. 64, caput, do citado diploma legal. 

*Republicado por Incorreção*
Santa Rita/PB, 14 de Março de 2016.

Severino Alves Barbosa Filho
Prefeito Municipal de Santa Rita 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - CNPJ 08.926.263/0001-38 – Torna público que a 
SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a Licença de 
instalação nº. 712/2016 em João Pessoa/PB, 01 de Abril de 2016 – Prazo: 180 (cento e oitenta) dias, 
para atividade de: Ginásio Poliesportivo com área de 861,56 m², na Rua Projetada, s/n – Conjunto 
Clócio Beltrão Município: Alagoinha – PB. Processo: 2016-001873/TEC/LI-4739.

CÍCERO JOAQUIM DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF Nº 12.910.493/0001-86 Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1068/2015 
em João Pessoa, 17 de junho de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio Varejista de 
Materiais de Construção em geral Na(o) -  RUA ENG. CARLOS PIRES DE SA Nº 444 – CENTRO  
Município: CAJAZEIRAS – UF: PB. Processo: 2015-000744/TEC/LO-9403.

FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA,CNPJ sob o nº. 05.380.369/0002-71, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
de Operação de comércio e serviço, para a atividade de comércio atacadista de álcool carburante, 
biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por trans-
portador retalhista – T.R.R., situado na Rua Conde Augusto Chericate, N. 315, Santa Catarina, 
Cabedelo – PB, CEP: 58.100-355.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação N° 1899/2014/PROC. Nº 2746/14 – Am-
pliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Polo do Cabro Branco –JP-PB = IT:2.049.155,97 
= AC:270m² = NE:12 – Município – João Pessoa -UF: PB: Processo: 2016-002019/TEC/LI-4750.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação N° 1573/2014/PROC. Nº 2012-003045 – 
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário JP= IT:4.734.289,45 = AC:120m² = NE:23-L/ATV 
–PRAIA –SEIXAS E PENHA-UF: PB: Processo: 2016-002021/TEC/LI-4751.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação N° 1083/2015/PROC. Nº 1640/15 – Implan-
tação do Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Cajazeiras= IT:14.850.000,00 =NE:12 = 
Município – CAJAZEIRAS-UF: PB: Processo: 2016-002024/TEC/LI-4753.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação N° 1466/2012/PROC. Nº 2014-002793 
– Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário= IT:4.885.761,53 AC: Via Pública= NE:09L/
ATV: ZONA URBANA– Município – CAJAZEIRAS-UF: PB: Processo: 2016-002029/TEC/LI-4756.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de 
Santa Rita, Tibiri, Marcos Moura e EITEL SANTIAGO = IT:10.559.034,72 = AC: 500 M² = NE:25 – 
Município – SANTA RITA -UF: PB: Processo: 2016-002022/TEC/LO-1890.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação N° 1641/2014/PROC. Nº 2014-002981 – Am-
pliação do Sistema de Abastecimento de Água da Cidade do Conde -PB= ac: 70 M² IT:3.328.855,61 
=NE:10 = Município – CONDE -UF: PB: Processo: 2016-002026/TEC/LI-4755.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação N° 1897/2014/PROC. Nº 178-/14 – Ampliação do 
Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Patos -PB= AC: 25,44 ha  IT:1333.122.826,79=NE:20 
= Município – PATOS-UF: PB: Processo: 2016-002023/TEC/LI-4752.

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 16-16-00218-9
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através da Pregoeira, designado pela 

Decisão PRE Nº 006/2016, torna público que no dia 20 de abril de 2016, às 09:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 020/2016. Objeto: 
Aquisição de Sulfato de Alumínio Liquído e Sólido, para ser utilizado no Tratamento da Água nas 
ETAS das cidades localizadas nos Regionais da CAGEPA, Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou 
obter informações na Sede da CAGEPA, localizada a Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, 
na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.
pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 05 de abril de 2016.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,
DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016
Registro CGE Nº 16-00075-5

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016, que após análise detalhada nas 
documentações, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação em epígrafe, considera habili-
tadas as Empresas: BERTA CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA; ECOMAQ – EMPRESA 
DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS – EIRELI e A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA e 
inabilitadas as Empresas: PROPAV – ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA por desatender ao 
edital nos subitens: 10.4.1 “b.4“ (Inconsistência na comprovação do contador: O contador responsável 
pelo balanço não condiz com o da Certidão de Regularidade Profissional emitida pelo CRC, além 
de não apresentar cópia autenticada da Carteira de Identidade Profissional expedida pelo CRC de 
nenhum dos contadores) e 10.4.1“b“ em consonância com o subitem 10.4.1“e” (Não apresentou as 
seguintes demonstrações contábeis: NE e DMPL); RRF LACERDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
- EIRELI  por desatender ao edital nos subitens: 10.4.1“b.4“ (Não apresentou a cópia autenticada da 
Carteira de Identidade Profissional expedida pelo CRC do Contador) e 10.4.1“d” em consonância 
com o item 27.1 (Não apresentou o recibo emitido pela Tesouraria do DER como comprovação 
do recolhimento da garantia da proposta, que deveria ter sido entregue ao setor até o 3º dia útil 
que antecederia a abertura da Licitação); ENGEMAIS CONSTRUÇÕES LTDA por desatender ao 
edital no subitem10.4.1“b“ em consonância com o subitem 10.4.1“e” (Não apresentou as seguintes 
demonstrações contábeis: FC, NE e DMPL) e CONSTRUTORA  ELO LTDA por desatender ao 
edital nos subitens: 10.3.1 “a” (O documento apresentado não condiz com o da empresa licitante),  
10.4.1 “b.4” (Não apresentou, do Contador, a Certidão de Regularidade Profissional expedida pelo 
Conselho Regional de Contabilidade – CRC devidamente acompanhada da cópia autenticada da 
Carteira de Identidade Profissional,  expedida pelo referido Órgão) e  por desatender ao subitem 
10.5.1 “b” (Os Atestados de capacidade técnico operacional, em nome da licitante, não comprovam 
os serviços solicitados).

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, e que a 
reunião para dar continuidade ao processo licitatório – abertura de Proposta(s) ou vista(s) ao(s) 
recurso(s) - conforme o caso, fica marcada para o dia 15/04/2016, às 10:00 horas.                                  

João Pessoa, 05 de abril de 2016.
Eng.ª Maria das Graças Soares de O. Bandeira

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DITAL DE CHAMAMENTO n.11
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o(a) servidor(a): José Ademar Teixeira Rocha, matrícula n. 74.061-6, para no 
prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0032658-6/2015.

João Pessoa, 01 de abril de 2016.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EMEPA-PB
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

ERRATA DO EDITAL
CONCORRÊNCIA Nº 001/2015

REGISTRO CGE N° 16-00008-6, de 06/01/2016.
A EMEPA-PB - Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 

na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Comissão Especial de Licitação, torna ao conhecimento público, que realizará 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2015, do tipo menor preço, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Contratação de Empresa de Engenharia especializada para execução de obras 
referente à construção de muro limítrofe e guarita da E.E. de Mangabeira, em João Pessoa-PB, 
conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais 
Anexos do Edital.

DA ERRATA: Comunica que fica EXCLUÍDO o seguinte dispositivo do Edital: “No item 10.3 
- QUALIFICAÇÃO ECONOMICA- FINANCEIRA, subitem 10.3.1do Edital, excluir as alíneas “f) 
Documento emitido pelo Tribunal de Justiça, ou Poder Judiciário local, da sede ou domicílio da 
licitante, informando todos os ofícios distribuidores responsáveis pelo registro de protestos.” e 
“g) Certidão negativa de protesto expedida por todos os ofícios distribuidores da sede da pessoa 
jurídica, com data de expedição de até

30 (trinta) dias, com relação à data de abertura da licitação”.
DATA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Edital inclusive 

a data de abertura da sessão pública que será realizada no dia 12 de Abril de 2016, às 09h00min, na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada 
de Cabedelo, EMATER-PB, CEP 58310-000.

INFORMAÇÕES: A Cópia do Edital poderá ser adquirida no site: www.gestaounificada.pb.gov.
br/emepa/editais ou através da Comissão Especial de Licitação-CEL localizada na BR.230, Km 
13,3 CEP. 58310-000, Estrada de Cabedelo-EMATER-PB, na Sala da CPL, de segunda a sexta 
das 08h00 às 13h00, ou, ainda, pelo telefone (83)3218.8100 – ramal 238.

João Pessoa-PB, 05 de Abril de 2016.
LAYSE NELYÊ MACÊDO PEDERNEIRAS

Presidente da CEL
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