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IR maior sobre ganho
de capital é aprovado

pArA luCro ACImA de r$ 5 mIlhões

FoTos: Marcos Russo

A Câmara dos Deputados aprovou ontem a MP 692/2015, que prevê alíquotas progressivas sobre a alienação de bens e imó-
veis com ganhos milionários. O texto final eleva para R$ 5 mi o valor mínimo para incidência dos novos percentuais.  PÁGINA 4

Texto sancionado ontem veta a utilização de 
quaisquer veículos de tração animal.  PÁGIna 17

Convênio com a Funarte garante à Paraíba 
recursos para ampliar o Projeto Prima.  PÁGIna 5

lei proíbe carroças em João pessoa 

prima terá 3 novos polos no estado 

FoTo: Marcos Russo

FoTo: Secom-PB

FoTo: Secom-PB

FoTo: Edson Matos

FoTo: Divulgação

mobilidade

Vigilância

2o Caderno

clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

marés hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

32o máx.
23o  mín.

31o  máx.
21o mín.

33o máx.
23o mín.

DÓLAR    R$ 3,916  (compra) R$ 3,918  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,900  (compra) R$ 4,130  (venda)
EURO   R$ 4,316  (compra) R$ 4,321  (venda)

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

l Cagepa faz manutenção, e abastecimento será interrompido hoje. página 4
 
l João pessoa oferece alternativas de diversão durante o Carnaval. página 9
 
l peças de internos fazem sucesso no 23o salão de Artesanato. página 10

l oposição obstrui votação do imposto sobre grandes fortunas. página 18

Nublado com 
chuvas ocasionais

baixa

baixa

13h17

00h58

2.0m

1.9m

AlTA

AlTA

19h39

07h04

0.6m

0.7m

maioria é contra adolescente sair sozinho

opINIÃo pÚBlICA

NobelEsportes

Escritora brasileira vai 
concorrer ao Nobel de Lite-
ratura deste ano.  PÁGIna 10

Itamar Schulle acredita 
que equipe vai melhorar 
nos próximos jogos do Pa-
raibano 2016.  PÁGINA 24

lygia Fagundes 
Telles é indicada

Técnico do Bota 
está confiante

FEsTA NA AVENIDA  Tradição que se renova, o bloco Muriçocas do Miramar, 
que completou 30 anos, desfilou ontem no pré-carnaval de João Pessoa.  PÁGINA 4

Pais e mães argumentam que a imaturidade dos adolescentes e a violência são 
fatores que os levam a não permitir que os filhos saiam de casa sós.  PÁGIna 13 Este ano já foram registrados 1.256 casos suspeitos 

da doença na Paraíba, informou Secretaria.  PÁGIna 3

saúde investiga 3 mortes por dengue 



Ainda que se diga que no Brasil o ano 
só começa pra valer depois do Carnaval, a 
classe política do país tem desde já em suas 
mãos um desafio ao qual, agindo com bom 
senso, não cabe recusar: o de superar di-
vergências partidárias e somar forças para 
o enfrentamento de uma das piores crises 
econômicas que já se abateu sobre nós. Em 
Brasília, na terça-feira passada, o chama-
mento à união foi feito pela presidente Dil-
ma Rousseff, na abertura dos trabalhos do 
Congresso Nacional. Na Paraíba, idêntica 
conclamação partiu do governador Ricar-
do Coutinho, que no mesmo dia foi à As-
sembleia Legislativa do Estado apresentar 
a Mensagem do Poder Executivo.

O apelo da presidente, dirigido a depu-
tados e senadores, teve como principal en-
foque a necessidade de o Congresso auxi-
liar o governo na retomada do crescimento 
do país. “Espero ao longo desse ano contar 
mais uma vez com a parceria do Congres-
so para fazer o Brasil alcançar patamares 
mais altos. [...] Preciso da contribuição do 
Congresso para dar sequência à estabi-
lização fiscal e assegurar a retomada do 
crescimento. Esses objetivos não são con-
traditórios”, disse. “Neste ano legislativo, 
queremos construir mais uma vez com o 
Congresso uma agenda priorizando as me-
didas que vão permitir a transição para 
uma reforma fiscal”, acrescentou.

Aqui na Paraíba o governador Ricardo 
Coutinho apresentou aos deputados um 
substanciado resumo dos programas que 
pretende implantar no Estado, com desta-
que para o Mais Trabalho. Antes, porém, 
expôs sua avaliação sobre a crise que vive-

mos. “...Temos (os brasileiros) sido vítimas 
do mal que pode fazer a um país a insen-
satez do uso de um poder contra o outro. 
É uma postura fraticida. Autofágica. Im-
prudente. Coisa de escorpião que ferroa no 
meio da caminhada até aquele que o ajuda 
na travessia do rio”. 

Os efeitos desta crise na Paraíba foram 
violentos na definição de Ricardo. Deixa-
mos de receber nos últimos cinco anos cer-
ca de 791 milhões de reais nos repasses do 
Fundo de Participação dos Estados. E nes-
te ano de 2016 já começamos amargando 
uma perda preocupante. Todo o FPE de ja-
neiro foi 37 milhões menor do que no mes-
mo período do ano passado. Isto posto, fica 
mais do que evidente que a hora é de união. 
A atual situação econômica que o Brasil en-
frenta, com reflexos diretos sobre todos os 
estados, deve servir, na opinião do gover-
nador, como amálgama resistente união de 
todas as forças. 

Reproduzindo suas próprias palavras: 
“Nunca se fez tão necessária uma conexão 
franca, transparente e amadurecida en-
tre os entes constituintes deste Estado. E 
deste país. É o presente do nosso povo que 
está em jogo. E o futuro na nossa nação que 
está na mira”. Engana-se, entretanto, quem 
acha que o tempo é de pessimismo. Tanto 
a presidente Dilma, que fala em retomar o 
crescimento sem prejuízo das conquistas 
sociais, como o governador Ricardo, que se 
considera um perseguidor de sonhos sem-
pre disposto a renovar as esperanças, dei-
xam claro em seus discursos que não pode 
haver espaço para o abatimento. Afinal, de-
sistir do Brasil, quem há de?

Editorial

Juntos contra a crise
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Artigo

Que tríplex que nada!

Em meio ao noticiário sobre o tríplex atri-
buído ao casal Mariza-Lula da Silva, lembrei 
do seguinte registro feito por Sebastião Ney 
em um dos seus livros:

Borges de Medeiros, Antonio Augusto Bor-
ges de Medeiros, filho de pai pernambucano e 
juiz em Pouso Alegre (MG) e desembargador 
no Rio Grande do Sul, formou-se em Direito 
em São Paulo. 

Pequenininho, magrinho, sempre de pale-
tó, gravata, colete, bigodinho e cavanhaque, 
constituinte de 1891, governou o Rio Gran-
de do Sul 24 anos, de 1898 a 1908, de 1913 a 
1915 e de 1916 a 1928. Não tinha casa. Mora-
va de aluguel. 

Quando deixou o governo, voltou para a 
velha casa de aluguel. Não tinha do que viver, 
nem dinheiro para pagar o aluguel. Amigos 
sugeriram: 

- Doutor Medeiros (todos sempre o chama-
ram assim e de ‘chefe unipessoal do Partido 
Republicano Rio-grandense’), temos uma so-
lução. Ponha uma tabuleta na sua janela: ‘Ad-
vogado’. E logo terá a maior e melhor banca de 
advocacia do Rio Grande.

- É verdade. Mas não posso. Todos os mem-
bros desses tribunais e os juízes atualmente 
em atividade foram nomeados por mim. Logo, 
não posso advogar no Rio Grande. 

A mulher costurou até morrer, em 1957. Ele 
morreu em 1961, 97 anos.

QUE FIM QUE NADA!
Em meio ao lançamento do site de A UNIÃO, 

e ouvindo menções a temores sobre o fim do 
jornal impresso, lembrei de registro, na inter-
net, sobre as mil e uma utilidades do papel 
jornal que o tornam indispensável ao dia a dia 

de qualquer leitor cidadão: 
Uso doméstico: Amadurecer banana, aba-

cate...
- Recolher lixo - Limpar vidros- Dobradi-

nho, para alinhar os pés da mesa - Embrulhar 
louças na mudança - Recolher a sujeira do 
cachorro - Forrar a gaiola do passarinho - Co-
brir os móveis e o piso antes de pintar a casa 
- Evitar que entre água por baixo da porta - 
Proteger o piso da garagem quando o carro 
está vazando óleo - Matar moscas, baratas e 
demais insetos - Na época da crise econômica, 
usá-lo como papel higiênico, mesmo que seja 
um pouco duro.

Uso educativo: Bater no focinho do cachor-
ro quando faz xixi dentro de casa - Fazer bar-
quinhos de papel - Arrancar um pedacinho 
em branco para anotar número de telefone.

Uso comercial- Alargar o sapato - Rechear 
bolsas para conservar a forma - Embrulhar 
peixes - Embrulhar pregos na loja de produtos 
para construção - Fazer um chapeuzinho para 
o pintor ou para o pedreiro - Cortar moldes 
para o alfaiate ou para a costureira - Embru-
lhar quadros - Embrulhar flores.

Uso festivo - Acender a churrasqueira - 
Acender a fogueira de São João - Rechear a 
caixa de presente-surpresa.

Outros usos: Para os sequestradores utili-
zarem suas letras nas cartas - Fazer bolinhas 
para jogar nos companheiros de classe - Fazer 
uma capinha para o machado ou foice - Nos 
filmes, para os bandidos esconderem o revól-
ver - Para esconder-se atrás dele quando não 
quiser que te vejam - Substituir o papel higiê-
nico nos banheiros de rodoviária - Servir de 
cobertor.

Por último: para ler e reler as notícias.

Quando deixou o governo do Rio Grande do Sul, voltou para a velha casa de 
aluguel. Não tinha do que viver, nem dinheiro para pagar o aluguel”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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ROSAS: “SE é FORTE PRA APOIAR, é FORTE PRA SER APOIADO”

“Se ele for candidato, terá o 
apoio do PTdoB”. Do deputado 
Genival Mathias, presidente 
estadual da legenda, ao afir-
mar que Adriano Galdino é o 
melhor candidato para dispu-
tar a prefeitura de Campina 
Grande. “É excelente gestor, 
demonstrou como prefeito 
de Pocinhos e no comando da 
Assembleia”. O próprio Galdino 
disse inúmeras vezes sua in-
tenção de ser o candidato das 
oposições.  

As comissões de Educação e 
de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados vai 
avaliar proposta que permite 
ao trabalhador utilizar re-
cursos do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) 
para pagar juros, amortizar 
ou liquidar contrato de finan-
ciamento de curso de ensino 
superior. A emenda já foi 
aprovada pela Comissão de 
Trabalho, de Administração e 
Serviço Público.

“Não pode ser candidato. 
Se for candidato, não pode 
vencer. Se vencer, não pode 
ser empossado, e se for em-
possado, não pode governar”. 
Do ministro Ricardo Berzoini, 
ontem, ao portal Brasil, rela-
cionando o que dizia Carlos 
Lacerda sobre Juscelino Ku-
bitschek ao que ele chama de 
“orquestração de magnatas 
da mídia” para desqualificar 
Lula e inviabilizar sua candida-
tura em 2018.   

ELEIÇÃO UNIMED: OPOSIÇÃO ABRE COMITÊ hOJE
Depois da eleição da OAB-PB, outra eleição institucional movimenta o segmento ao qual está inserida: a 
da Unimed João Pessoa. A oposição lançou a candidatura do médico André Pacelli, que preside o Sindicato 
e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado da Paraíba (OCB-PB) e o Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Cooperativismo (Sescoop). A chapa “Pra Vencer Desafios” abre seu comitê hoje, às 17h, à Rua 
Sílvio Almeida, 494, nos Expedicionários.  

Caso não se concretize o apoio do PSB 
a Veneziano Vital, a tendência é que a 
candidatura do presidente da Assembleia 
Legislativa, Adriano Galdino, ganhe corpo 
e forma. Lembremos que o deputado es-
tadual transferiu seu título eleitoral de 
Pocinhos, cidade da qual foi prefeito, para 
a ‘Rainha da Borborema’, justamente para 
assegurar essa possibilidade.

Em meados do ano passado, quando ainda não es-
tavam postas as pré-candidaturas a prefeito de 
Campina Grande, o governador Ricardo Coutinho 
não descartou que o PSB pudesse lançar chapa 
própria na cidade. Ressaltou a aliança dos socia-
listas com Veneziano Vital, mas pontuou: “Esta-
mos abertos a apoiar ou a ser apoiados. Estamos 
abertos a tudo, inclusive a lançar candidato”.

‘ESTAMOS ABERTOS’ TENDÊNCIA

TEM APOIO AO MODO LACERDA

Reciprocidade. Eis 
a palavra que dará 
norte às alianças 
do PSB nas eleições 
municipais em toda 
a Paraíba, pontuou 
ontem o presidente 
estadual da legenda, 
Edvaldo Rosas (foto). 
O dirigente socialista 
cobrou definições de 
partidos que inte-
gram a base aliada 
do governo quanto à 
política de alianças 
nos municípios do 
Estado. O recado ti-
nha endereço certo: o 
PMDB. Desde o ano passado, há conversações entre as duas legendas sobre uma composição em Campina 
Grande, na qual os socialistas apoiariam o candidato peemedebista, o deputado federal Veneziano Vital, 
e indicaria o candidato a vice. Essa tese é defendida, por exemplo, pelo presidente do diretório municipal 
do partido, Fábio Maia, que também responde pela Casa Civil do Governo do Estado. À coluna, Edvaldo 
Rosas disse que o PSB consideraria, nesse cenário, a contrapartida do PMDB na eleição de João Pessoa, 
que indicaria o vice e apoiaria o socialista João Azevedo. “A política é uma via de mão dupla. Não há como 
o PSB sair dando apoio sem que também seja apoiado. Sem reciprocidade fica inviável estabelecer com-
posições para as eleições de outubro próximo”, disse Rosas a jornalistas. Também ontem, o senador José 
Maranhão reacendeu o impasse, ao reafirmar que a candidatura do seu partido na capital é “irreversível”. 
Para Edvaldo Rosas, “se o PSB é forte pra apoiar é, também, forte pra ser apoiado”.  
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Saúde divulga novo boletim da 
dengue, chikungunya e zika vírus
Foram notificados em 
janeiro na PB 1.256 casos 
suspeitos de dengue

No período de 1º a 25 de 
janeiro de 2016 (4ª semana 
epidemiológica), foram notifi-
cados na Paraíba 1.256 casos 
suspeitos de dengue, segundo 
boletim divulgado ontem pela 
Secretaria de Estado da Saúde. 
Em 2015, no mesmo período, 
foram registrados 265 casos 
prováveis de dengue, o que 
representa um aumento de 
373,96%. Pelos dados cons-
tantes no boletim, observa-se 
que a incidência da dengue em 
2016 é de 31,61 casos/100 mil 
habitantes. No mesmo período 
dos anos de 2014 e 2015 essa 
incidência era, respectivamen-
te, 7,5 e 6,7. 

Diante disso, a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) res-
salta como de extrema impor-
tância traçar, executar e inten-
sificar as ações de combate ao 
Aedes aegypti pela gestão fede-
ral, estadual e municipal, além 
do envolvimento da população.

Quanto ao número de óbi-
tos suspeitos de dengue, em 
2016 foram notificados três, 
nos municípios de Campina 
Grande, Monteiro e Sapé. Todos 
esses óbitos estão com investi-
gação em andamento, com bus-
ca de informações domiciliares, 
ambulatorial e hospitalar, con-
forme Protocolo do Ministério 
da Saúde. 

O Boletim Epidemiológi-
co lembra que em 2015, até a 
52ª Semana Epidemiológica, a 
Paraíba apresentava seis óbi-
tos por dengue. Ao comparar 
com registro do mesmo perío-
do de 2014, quando foram re-
gistrados nove óbitos por den-
gue, observamos uma redução 
de 33,3%. 

A Gerência Executiva de 
Vigilância em Saúde da SES 
comunica que os óbitos que 
se encontram em investigação 
estão aguardando o resulta-
do do laboratório do Instituto 
Evandro Chagas (IEC), no Pará, 
e seguem acompanhados pela 
área técnica e municípios, con-
forme preconizado pelo Minis-
tério da Saúde.

Febre chikungunya
Em 2016, o município de 

Coremas sinalizou um caso 
suspeito da doença, o qual se-
gue em investigação. A SES 
aguarda os resultados do labo-
ratório referência de Pernam-
buco (Lacen-PB). 

A SES lembra que todo 
caso suspeito de chikungunya 
é de notificação compulsória 
imediata e deve ser informado 
em até 24 horas às esferas mu-
nicipal, estadual e federal. Para 
a notificação deve-se ligar para 
0800 281 0023, 3218-7331 ou 
98828-2522.

Zika vírus
A Paraíba conta com três 

unidades sentinelas do zika 
vírus, implantadas em Bayeux, 
Campina Grande e Monteiro, 
conforme recomendação do 
Ministério da Saúde. 

A SES ressalta que para 
que as atividades de interven-
ção sejam desencadeadas não 
é necessária a confirmação 
laboratorial, tendo em vista 
que as ações epidemiológicas 
e ambientais devem ser per-
manentes. Quanto à situação 
laboratorial em 2016, a Paraíba 
enviou 90 amostras de casos 
suspeitos de microcefalia ao 
Instituto Evandro Chagas, para 
investigação de zika vírus, além 
de 10 amostras para a Fiocruz-
-PE e aguarda os resultados.

Guillain-Barré
De julho de 2015 até o 

momento, foram informados 
pelos serviços hospitalares 24 
casos suspeitos da síndrome de 
Guillain-Barré, sendo 16 des-
cartados e oito em investigação 
por suspeita de ter correlação 
com o zika vírus.

Mesmo não se tratando 
de uma doença de notificação 
compulsória, conforme por-
taria 1.271/2014 MS, a Secre-
taria de Saúde recomenda a 
todos os serviços de saúde a 
comunicação à Área Técnica 
da Vigilância Epidemiológica – 
Núcleo de Doenças Transmis-
síveis Agudas e à Coordenação 
dos Núcleos Hospitalares de 
Vigilância Epidemiológica, por 
meio dos telefones 3218 7331, 
3218 7381 ou 3218 7317.

Em comparação a janeiro do ano passado, número de casos suspeitos cresceu 373%; Estado está intensificando ações contra o Aedes aegypti

Faltando poucos dias para o iní-
cio do ano letivo nas escolas da rede 
estadual, que acontece no dia 11, 
no chamado “Dia da Acolhida”, as 
diretorias das instituições planejam 
o conteúdo didático que será desen-
volvido ao longo do ano na semana 
pedagógica, que começou na segun-
da-feira (1) e vai até amanhã. Até o 
momento, a estimativa da Secretaria 
Estadual de Educação (SEE) é de que 
mais de 250 mil alunos estejam ma-
triculados em escolas estaduais dis-
tribuídas por toda a Paraíba.

A recomendação da secretaria é 
que cada escola reserve um período 
da semana pedagógica para organi-
zar a recepção dos alunos - tanto os 
novatos quanto os veteranos. O Dia 

da Acolhida será diferente em cada 
escola, mas a orientação da SEE é 
que as escolas convidem a comuni-
dade (estudantes e pais) para uma 
confraternização na qual serão com-
partilhadas e apresentadas as ativi-
dades educativas que foram plane-
jadas para o ano letivo de 2016 e os 
alunos receberão as boas-vindas.

Apesar de o Dia da Acolhida ser 
independente em cada escola, algu-
mas instituições receberão uma so-
lenidade especial, pois estas estarão 
representando a Gerência Regional 
de Educação (são 14 ao todo). De 
acordo com a assessoria da pasta 
de Educação Estadual, o governa-
dor Ricardo Coutinho comparecerá 
em duas gerências regionais, uma 
durante a manhã e outra no turno 
da tarde. Entretanto, as escolas que 
serão contempladas com a visita do 

chefe do Executivo Estadual ainda 
não foram definidas.

Fardamento e material escolar
A data da entrega do farda-

mento e do material escolar ainda 
não foi definida, mas geralmente 
acontece nos primeiros dias do ano 
letivo. De acordo com a SEE, isso 
acontece porque é necessário saber 
o número total de matrículas para 
que a secretaria saiba o quantitativo 
de camisas (são duas para cada alu-
no) e o tamanho - que é especificado 
no ato da matrícula -, assim como os 
livros didáticos.

Matrícula para atrasados
O período matrículas encerrou 

na quinta-feira (28 de janeiro). Mas 
para retardatários ainda pode ser 
feita nas escolas estaduais.

Conteúdo didático é planejado
Ano Letivo nA rede estAduAL

Foto: Reprodução/Internet

Feliphe Rojas
Especial para A União

 Todos somos o 
Alfa e o Ômega, o 
começo e o fim, mes-
mo quando estamos 
clonados.
 Lá pro ano de 
2050, no início da 
plena era da clona-
gem, os devassos 
geralmente serão 

anônimos.
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 Está no “Manual de robótica”, 46ª 
edição, ano de 2068: “Um robô não pode 
ferir um ser humano ou, por omissão, 
permitir que um ser humano sofra algum 
mal”.
 Está no “Manual de clonagem”, 
67ª edição, ano de 2088: “Um clone 
não pode ferir a si próprio, não pode 
cometer suicídio, ou, de bobeira, mis-
turar uísque, maconha e Rivotril, 5 ou 
10, como um antigo astro de Hollywood, 
River Phoenix”.
 “Manual de robótica”: “Um robô 
deve obedecer as ordens que lhe sejam 
dadas por seres humanos, exceto nos 
casos em que tais ordens contrariem a 

E se no final desse filme, todos nós virarmos ETs?...
  essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

Primeira Lei”.
 “Manual de clonagem”: “Um 
clone deve desobedecer a todas as 
ordens que sejam emitidas através 
de medidas provisórias de clones que 
detenham algum tipo de poder, exceto 
no caso em que tais ordens possam 
aprofundar as experiências feitas na 
ilha do dr. Moreau”.
 “Robótica”: “Um robô deve pro-
teger sua própria existência, desde que 
tal proteção não entre em conflito com a 
Primeira e a Segunda Leis”.
 “Clonagem”: “Um clone deve 
proteger a existência de todos 
os clones, exceto aqueles que 
traírem a mulher ou o homem 
do próximo clone com uma mu-
lher ou um homem original. A 
cópia não pode desejar o clone 
original, a não ser que o origi-
nal deseja outra cópia de outro 
clone”. 
 

nnnnnnnnnn

 Eu, o clone de Carlos 
Aranha, descobri - da mesma 
maneira que o robô Susan Calvi, 
nascido em 1982 - como calcu-

lar os parâmetros necessários para fixar as 
possíveis variáveis no interior do cérebro 
clonado. No caso de Susan Calvin, era um 
“cérebro positrônico”.
 Aparências, nada mais... Afinal, 
um clone emprega um clone como babá 
de seus filhos clonados? O que fazer 
com um clone bêbado na porta de um 
piano-bar enquanto o clone de Erick 
von Söhsten toca e canta “À primeira 
vista” e Chico César anuncia que seu 
clone faz o maior sucesso em Jacarta, na 
Indonésia?
 Aquela menina achando que 
esteve comigo em Florianópolis, na 

noite do Bono Vox Cover, não 
percebeu que estava falando, 
44 minutos seguidos - junto a 
uma colagem do vocalista de 
uma banda mexicana -, com o 
clone de Carlos Aranha. Este, 
na verdade, àquela altura, es-
tava bem longe, num aparta-
mento alugado em Estocolmo, 
onde recebia visitas semanais 
dos astros mais importantes 
do cinema Europeu. Um tanto 
envelhecido, Caetano Veloso 
disse que estava acometido da 
sombra negra do ciúme.

E, se no final 
desse filme, 
todos nós 
virarmos ETs? 
Afinal, 
há coisas que 
são como 
olhar o rosto 
de Deus no 
instante da 
criação.

 Carlos Aranha fez somente uma reco-
mendação a mim, seu clone: “Nunca ultrapas-
se as 15 doses. Lembre-se que Dylan Thomas 
morreu depois disso”.
 De qualquer maneira e à primeira vista, 
clone bêbado é um saco.
 E, se no final desse filme, todos nós 
virarmos ETs?... Afinal, há coisas que são como 
olhar o rosto de Deus no instante da criação.
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RF lamenta mudanças na MP 692 e 
diz que justiça tributária não foi feita
Medida que atingiria 3,5 mil 
contribuintes agora alcançará 
apenas 800 pessoas físicas

Na primeira votação do 
ano, a Câmara dos Deputa-
dos aliviou o aumento do 
Imposto de Renda (IR) para 
os brasileiros mais ricos do 
País - o chamado “andar de 
cima”. Numa derrota para o 
governo, a Medida Provisó-
ria 692, que eleva as alíquo-
tas da tributação incidente 
sobre ganhos de capital ob-
tido por pessoas físicas na 
venda de imóveis e móveis 
- como barcos, aeronaves - 
foi aprovada com mudanças 
mais brandas em relação à 
proposta original enviada 
pela equipe econômica no 
ano passado.

Pelos cálculos do se-
cretário da Receita Federal, 
Jorge Rachid, a MP que iria 
atingir 3,5 mil contribuintes 
agora alcançará apenas 800 
pessoas físicas. “Infelizmen-
te, a justiça tributária não foi 
feita”, lamentou Rachid, ao 
Broadcast logo após a vota-
ção. Ele lembrou que a MP só 
atinge operações de venda de 
alto valor, de contribuintes 
com grande patrimônio.

Pela proposta, será 
cobrado 15% sobre a par-
cela dos ganhos que não 
ultrapassar R$ 5 milhões; 
17,5% sobre a parcela dos 
ganhos entre R$ 5 milhões 
e R$ 10 milhões; 20% so-

bre a parcela dos ganhos 
entre R$ 10 milhões e R$ 30 
milhões; e 22,5% sobre a 
parcela dos ganhos que ultra-
passar R$ 30 milhões.

A proposta aprovada 
pelos deputados é mais ame-
na do que a medida provisó-
ria editada pela presidente 
Dilma Rousseff, que estabe-
lecia as seguintes alíquotas: 
15%, para ganho de até R$ 1 
milhão; 20%, para ganhos de 
R$ 1 milhão a R$ 5 milhões; 
25% para ganhos de R$ 5 
milhões a R$ 20 milhões e 
30% para o que ultrapassar 
R$ 20 milhões.

A arrecadação anual es-
perada pelo governo com as 
alíquotas do texto original 
da medida era de R$ 1,8 bi-
lhão. Com as mudanças fei-
tas pelo Congresso, o impac-
to da proposta no orçamento 
será menor.

A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) dos 
Maus-Tratos de Animais en-
cerrou seus trabalhos, com 
a conclusão da análise do 
relatório final e aprovação 
de três destaques ao texto. 
Os deputados rejeitaram 
trecho do relatório que pe-
dia o fim das vaquejadas, 
rodeios e clubes do laço no 
País por causarem sofri-
mento a animais.

A recomendação de 
proibição foi retirada do tex-
to sob o argumento de que 
essas práticas movimentam 
a economia em diversos mu-
nicípios do interior do País 
e que estão incorporadas às 
tradições culturais do meio 
rural brasileiro.

Apresentado no final do 
ano passado, o relatório do 
deputado Ricardo Tripoli (PS-
DB-SP) recomendava a apro-
vação de um projeto de sua 
própria autoria, que proíbe 
essas práticas no País.

CPI encerra trabalhos 
sem restrição a rodeios

Maus-TraTos de aniMais

Prorrogadas 
as inscrições 
do PSS até o 
próximo dia 17

As inscrições para pro-
cesso seletivo simplificado 
para o preenchimento de va-
gas para alfabetizadores, tra-
dutores-intérpretes da língua 
brasileira de sinais (libras) 
e coordenadores de turmas 
foram prorrogadas até o dia 
17 deste mês. Eles vão atuar 
como voluntários, no âmbito 
do Plano Estadual de Alfabeti-
zação de Jovens e Adultos, em 
parceria com o Governo Fede-
ral, por meio do MEC/Progra-
ma Brasil Alfabetizado/FNDE 
- Ciclo 2015/2016.

O processo seletivo visa 
o preenchimento de vagas 
para a prestação de serviços 
voluntários por tempo de-
terminado (oito meses), com 
possibilidade de renovação 
por igual período, a critério 
da administração do pro-
grama. O Voluntário Alfabe-
tizador selecionado poderá 
desenvolver atividades de al-
fabetização em até duas tur-
mas ativas, desde que o ho-
rário de funcionamento não 
seja concomitante e que uma 
das turmas tenha, no mínimo, 
20 (vinte) alfabetizandos. 

O candidato aprovado 
nessa chamada pública deverá 
desenvolver suas atividades 
em escolas ou em espaços al-
ternativos da comunidade, 
quando não houver condições 
de funcionamento em espaços 
escolares, conforme a neces-
sidade local. Fica terminante-
mente proibida a organização 
de turmas em residências.

Apreendido em 
PE 3º envolvido 
na morte de 
jovem em Patos

Policiais Civis da 15ª De-
legacia Seccional, com sede na 
cidade de Patos, no Sertão da 
Paraíba, apreenderam na tar-
de de ontem, em São José do 
Egito, no Estado de Pernam-
buco, um adolescente de 17 
anos suspeito de ter participa-
do junto com outras duas pes-
soas do assassinato de Luiz 
Américo da Silva Neto, 17. A 
vítima foi morta com vários 
golpes de faca e teve a cabeça 
decapitada e jogada a 12 me-
tros de distância do corpo.

O crime aconteceu na 
sexta-feira (29), próximo à 
Barragem da Farinha, na zona 
Rural de Patos. A polícia foi in-
formada do caso por pessoas 
que passavam pelo local e 
durante os primeiros levanta-
mentos identificou e prendeu 
dois suspeitos: Francinaldo 
Pereira da Silva, 21, e Ruber-
lândio Germano de Moura, 25. 
Eles foram presos em flagran-
te no bairro Jatobá. Os dois 
confessaram o crime.

Durante o depoimento, a 
dupla alegou que matou Luiz 
Américo porque ele tentou 
roubar a casa de Ruberlândio. 
Também informaram à polícia 
da participação de mais uma 
pessoa que teria fugido da Pa-
raíba. Durante o trabalho de 
investigação os agentes rece-
beram a informação sobre o 
paradeiro da terceira pessoa 
envolvida no homicídio e quan-
do chegaram à localidade ele 
estava escondido em uma casa 
no interior de Pernambuco.

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

A Companhia de 
Água e Esgotos da Paraí-
ba (Cagepa) executará, 
hoje, serviço de manu-
tenção preventiva na Es-
tação Elevatória de Ma-
rés, em João Pessoa. 

Em decorrência dos 
trabalhos, o abasteci-
mento de água será in-
terrompido, das 12h às 
21h, nas seguintes loca-
lidades, em João Pessoa: 
Centro, Tambiá, Roger, 
Baixo Roger, Ilha do Bis-
po, Varadouro, Cordão 

Encarnado, Alto do Ma-
teus, Bairro dos Novais, 
Funcionários I, Jardim 
Planalto, Oitizeiro, Cruz 
das Armas, Jaguaribe, 
Torre, Expedicionários, 
Tambauzinho, Pedro 
Gondim, Bairro dos Es-
tados, Jardim Treze de 
Maio, Ipês, Mandacaru, 
Padre Zé, Alto do Céu e 
respectivas adjacências. 

A cidade de Bayeux 
e o distrito de Várzea 
Nova também ficarão 
sem água nesse período.

Bayeux e mais 25 
bairros sem água

na grande joão pessoa

A MP foi aprova-
da com mudan-
ças mais bran-
das em relação à 
proposta original 
enviada à Câma-
ra pela equipe 
econômica no 
ano passado

Puxado pelo cantor e compo-
sitor Fuba e seguido por sete trios, 
entre eles Os Gonzagas, Forró Ba-
cana e outros com orquestras de 
frevo, o Muriçocas do Miramar, 
um dos maiores blocos pré-carna-
valesco de arrasto do País, agitou 
ontem a Via Folia comemorando 
30 anos. O bloco se concentrou 
na Praça das Muriçocas desde as 
19h, e exatamente às 22h, Fuba 
iniciou o desfile arrastando milha-
res de foliões até a orla da capital. 
Na ocasião, ele anunciou que não 
abandonará o Muriçocas total-
mente, mas estará abrindo espaço 
do bloco que já é um movimento 
cultural da cidade para as novas 
gerações. Fuba também revelou 
que seu grande desejo é lançar 
um livro sobre a história das Mu-
riçocas do Miramar e gravar Cds 
com músicas no estilo MPB.

diversos grupos a exemplo do 
pessoal dos cultos africanos parti-
ciparam do bloco homenageando 
os 30 anos do Muriçocas do Mira-
mar com muito afoxé. O músico e 
compositor Zé Neto, que durante 
o desfile cantou ao lado de Fuba 
o Hino das Muriçocas, será o pró-

Festa de 30 anos na Via Folia
Muriçocas do MiraMar

José Alves
zavieira2@gmail.com

FoTo: Edson Matos

ximo a puxar oficialmente o bloco. 
Ele inclusive já está compondo um 
hino sobre os 30 anos das Muriço-
cas do Miramar.

Os grandes homenageados 
da noite foram os fundadores do 
bloco, Antônio Gualberto, atual 
presidente e Vitória Lima, ambos 
com 60 anos. Eles afirmaram que 
Muriçocas do Miramar é sinônimo 
de alegria. E para comprovar que 
as Muriçocas do Miramar é uma 

festa da família pessoense, a con-
fecção do tradicional estandarte 
do bloco foi feita pela quadrinista 
Taís Gualberto, filha da dupla de 
fundadores.

Segundo Antônio Gualberto, 
mesmo com todas as dificuldades 
para colocar o bloco na rua, a ale-
gria deles será a de sempre porque 
esse ano estão sendo comemora-
dos os 30 anos do filho que eles 
colocaram na rua.

O Muriçocas do Miramar arrastou milhares de foliões até a orla marítima da capital

O Hemocentro da Paraí-
ba iniciou, ontem, sua campa-
nha de carnaval para doação 
de sangue, com o tema “Doe 
alegria antes da folia”. A ini-
ciativa busca manter o esto-
que de bolsas de sangue neste 
período considerado crítico 
em razão das festas e alto nú-
mero de acidentes.

A abertura ocorreu si-
multaneamente na sede do 
Hemocentro, em João Pessoa, 
e na Unidade Móvel do Hemo-
centro, no Ponto de Cem Réis. 
A recepção aos doadores ficou 
por conta de palhaços, e ain-
da foram realizados ginástica 
laboral, dinâmicas, sorteio de 
brindes, lanche especial, e a 
apresentação da doadora Ma-
ria Norberto, que escreveu e 
cantou sua música sobre a im-
portância da doação de sangue.

De acordo com a chefe 
do Núcleo de Ações Estraté-
gicas do Hemocentro, Divane 
Cabral, todos os esforços são 
realizados para que não falte 
sangue a ninguém. “Durante 
todo o mês de fevereiro esta-
remos intensificando as ações, 
buscando sensibilizar e in-
centivar as pessoas para não 
deixar a doação para depois. 
Precisamos de todos os tipos 
de sangue agora”, enfatizou.

Para a doadora Maria 
Norberto, de 20 anos, “doar 
sangue é um ato de amor, 
muito bom. É uma honra sal-
var vidas”. Ela ainda explicou 
que resolveu escrever a mú-
sica sobre a doação de san-
gue como uma forma de in-

centivar as pessoas, e ajudar 
a tirar o “medo” da doação.

O doador Wagner Souza 
leite, 25, resolveu comemo-
rar seu aniversário de uma 
forma diferente. “Fazendo a 
doação eu compartilho com 
as pessoas, e com a vida, e 
agradeço também. Esse é 
meu gesto de gratidão”.

A Campanha de Carnaval 
se estende por todo o mês, e 
conta com um cronograma de 
coletas externas para inten-
sificar o trabalho. A diretora-
geral do Hemocentro, San-
dra Sobreira, agradeceu aos 
doadores presentes e fez um 
apelo para que quem não pu-
der vir até o Hemocentro, que 
compareça nos locais onde a 
unidade móvel estará.

“O Hemocentro precisa 
manter o estoque de sangue 
regular para atender a de-
manda. Nossas campanhas 
de sensibilização lembram a 
importância do ato de doar 
sangue. É um gesto humano, 
solidário e que ajuda a salvar 
vidas”, concluiu.

Expediente especial
Durante o carnaval, o 

Hemocentro da Paraíba fun-
cionará 24 horas por dia para 
liberação de bolsas de sangue 
para hospitais. As doações po-
derão ser feitas no sábado de 
carnaval (6), das 7h às 17h, e 
na segunda-feira (8), das 7h às 
13h. Na terça-feira (9) não ha-
verá expediente, retornando o 
atendimento na quarta-feira 
(10), das 12h às 17h30.

Hemocentro da PB 
realiza sua campanha

doação no carnaval



Ampliação
do Prima

OPrima está entre os programas do Go-
verno do Estado que têm apresentado 
resultados surpreendentes e já começa 
a ganhar visibilidade nacional exata-
mente por esses resultados. Na verdade 
este convênio, especificamente, nos 

permitirá abrir mais três polos e, com isso, dar respostas às 
demandas de mais três municípios com uma política pública 
que tem se mostrado eficaz, dando oportunidade a jovens para 
uma convivência comunitária e cidadã, através da música. Eu 
acho que o Prima tem apontado caminhos para uma política 
social integrada. Uma política pública que vê o indivíduo como 
prioridade em todos os eixos do investimento público. É um 
exemplo exato de como a intersetorialidade no setor público 
pode acelerar os processos de evolução social das comunida-
des. O Prima é a nossa mais clara política pública de cultura 
direcionada para a juventude”.

A declaração foi feita para o jornal A União pelo secre-
tário de Cultura da Paraíba, Lau Siqueira, referindo-se ao 
convênio que assinou no dia 30 de dezembro do ano passado 
- e publicado no Diário Oficial da União na última terça - com 
o representante da Fundação Nacional de Artes (Funarte), 
Gotschalk da Silva Fraga, para obter recursos, no valor total de 
R$ 101 mil, para investimento na estruturação, pela compra 
de instrumentos, de três novos polos do Prima (Programa 
de Inclusão por Meio da Música e das Artes) nas cidades de 

Picuí, Pedras de Fogo e 
Bananeiras. “O dinheiro 

ainda não está na 
conta, mas estará 

Convênio no valor de R$ 101 mil assinado pela Secult-PB com a Funarte para
estruturação de três novos polos do projeto constrói política social integrada   

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

em breve”, disse ele.
“Os próximos passos serão para a resolução dos encami-

nhamentos burocráticos com o Ministério da Cultura e com a 
Funarte para que isso aconteça. Acreditamos que o mais rápi-
do possível tudo estará resolvido, pois se trata de uma priori-
dade nossa e já cumprimos todas as exigências legais. Por se 
tratar de uma emenda parlamentar, aliás, do deputado Luiz 
Couto, ao qual somos imensamente gratos, não será necessária 
a contrapartida financeira. O dinheiro virá integralmente do 
orçamento federal. No entanto, temos sim uma contrapartida 
em relação a administração e o acompanhamento de cada polo 
e de cada aluno”, antecipou Lau Siqueira.

O secretário da Cultura do Estado acrescentou que exis-
tem planos de ampliar o acompanhamento com profissionais 
da área de assistência social e psicologia, no intuito de que 
haja, conforme declarou, “um tratamento mais individualiza-
do e uma leitura mais exata da evolução social e intelectual 
de cada aluno”. No entanto, fez logo questão de esclarecer 
que essas são ideias que ainda estão em fase de estruturação. 
“Também esperamos que, em breve, estejamos celebrando o 
convênio para recuperar a Cadeia Velha de Teixeira, fruto de 
outra emenda parlamentar, desta vez do deputado Welling-
ton Roberto. Aliás”, prosseguiu ele, “acho que as bancadas na 
Câmara e no Senado deveriam estar mais atentas com rela-
ção a essas necessidades, essas demandas culturais que, na 
verdade, são demandas da sociedade, pois beneficiam quem 
mais precisa de oportunidades”.

“Deveria haver mais generosidade para com essa juven-
tude em relação aos orçamentos públicos e legisladores. Não 
somente em relação aos orçamentos públicos. Na verdade, 
acho que está na hora das grandes corporações começarem 
a investir pesado em programas semelhantes. O Prima tem 
demonstrado o quanto uma política pública originada na 
área cultural pode avançar no diálogo com a educação e com 
a assistência social, principalmente. Afinal, se os orçamentos 
públicos são divididos em ordem de investimento, o ser hu-
mano é indivisível. Ao implantarmos um projeto desse porte 
numa área de risco social estamos dialogando com o aluno 
da escola pública e com o usuário dos serviços de assistência 
social e até da saúde pública ao mesmo tempo. Desta forma, 
afirmamos a eficácia e a urgência de uma política pública 

integrada”, destacou Lau Siqueira.
O secretário da Cultura lembrou que a estruturação dos 

três polos nas cidades de Picuí, Pedras de Fogo e Bananeiras já 
estava previamente acertada quando a emenda foi encaminha-
da. “Sabemos que a demanda é enorme e queremos pensar na 
possibilidade de ampliação do Prima, mas devemos agir com 
responsabilidade para que não haja um crescimento desorde-
nado, um inchaço”, ponderou Lau Siqueira. “Já abrimos o pro-
cesso de licitação para a compra dos instrumentos - a emenda 
foi exatamente para compra de instrumentos. Esperamos que 
ainda no primeiro semestre de 2016, ou no início do segundo 
semestre, já seja possível inaugurarmos esses novos polos e 
iniciarmos as novas turmas. Com essas três novas turmas o 
Prima passará a ter 16 polos espalhados pelo Estado. Na ver-
dade já temos todas as regiões contempladas, mas a demanda 
é enorme e queremos começar a pensar a possibilidade de 
ampliação do Prima para outras linguagens artísticas, se possí-
vel ainda este ano. Ano passado conversamos sobre isso com a 
coordenação do programa, com o maestro Alex Klein. Estamos 
buscando parcerias para isso”, disse ele.

Lau Siqueira admitiu, ainda,que é preciso “avançar 
muito” na compreensão de uma cultura administrativa que 
integre os setores, para que o cidadão seja melhor assis-
tido. “Mas, o Prima, a meu ver, tem mostrado essa possi-
bilidade na prática, unindo educação, cultura, assistência 
social e colhendo resultados que se refletem até mesmo 
na segurança pública e na proteção social da juventude”, 
reconheceu ele, ao destacar o importante papel que o 
Programa de Inclusão por Meio da Música e das Artes tem 
desempenhado na área cultural e na sociedade.

“O seu princípio básico de instalação em áreas de risco 
social faz com que estejamos, na prática, trocando armas por 
violinos, clarinetes, violoncelos... São lindos os depoimen-
tos desses jovens. Eles mesmos relatam essas experiências 
e a transformação que está se processando em suas vidas. 
Emociona conviver com esses resultados. Onde o tráfico e o 
crime organizado aparecem como única sedução para jovens 
em situação de vulnerabilidade social, este programa desponta 
como uma esperança transformadora”, comentou Lau Siqueira.  

O secretário observou que o Prima preza por uma 
cultura de paz e demonstra, na prática, a importância do 
aprendizado coletivo. “Em consequência, temos assistido 
grandes concertos e uma crescente evolução artística des-
ses meninos, ainda que este não seja o objetivo do progra-
ma. Os meninos e meninas que estudam no Prima têm, na 
música, uma oportunidade até mesmo de carreira profis-
sional, mas não obrigatoriamente serão músicos. A música 
fará parte das suas vidas como um elo de humanidade e 
cidadania. Temos programas semelhantes no Brasil e fora 
do Brasil, mas nenhum com tamanha abrangência, com um 
princípio filosófico tão bem definido”, disse Lau Siqueira. 

Programa de Inclusão  Social 
através da Música e das Artes  

se constitui como um
verdadeiro celeiro de novos 

talendos, espalhados por
todas as regiões do Estado

Bloco As Cuecas faz 
homenagem a Livardo 
Alves amanhã na capital

Festival de Tiradentes
inscreve fotógrafos
amadores e profissionais
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Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Arquitetura e música

Germano 
RomeroRemovendo máscaras

Se essa esculhambação do escân-
dalo da Petrobras fosse na Alemanha, 
as empresas envolvidas seriam todas 
condenadas à pena de morte. Quer dizer, 
seriam extintas. Lá é assim. Foi o que me 
disse um auditor fiscal alemão que se 
casou no Brasil. Ele ria com essa história 
de multa cobrada à empresa sonega-
dora. Na Alemanha – a terra de origem 
dos Odebrecht – a empresa é fechada e 
nunca mais abre. E os seus proprietários 
nunca mais poderão abrir outra, seja lá o 
que for, depois de curtir uma temporada 
na cadeia. 

A multa cobrada 
no Brasil era motivo 
para uma gargalhada. O 
estado alemão cobra-
va o imposto devido, 
mais os juros. Somente. 
Quanto aos dirigentes 
da firma, cana. A atitude 
de Dona Dilma em 
oferecer clemência às 
empresas corruptoras 
é no mínimo estranha. 
Elas ainda nem pediram 
para ser poupadas, e a 
presidente da República 
já vem com essa história 
de clemência, dizendo que as empresas 
oferecem emprego. Se forem fechadas, os 
empregos continuarão sendo oferecidos, 
pois quem vier trabalhar no seu lugar vai 
precisar da mão de obra.

Foi assim quando se aboliu a escra-
vidão. Alguns historiadores apressados 
dizem que os escravos foram atirados ao 

olho da rua a 14 de maio. Ora, isso teria 
causado o colapso do País, pois toda a 
mão de obra era escrava. Os carcamanos 
chegaram depois do transe passado. 
Enquanto isso, os senhores de escravos 
tiveram de se entender com seus antigos 
cativos. Aqueles escravocratas mais 
ruins, estes sim, foram abandonados 
pelos seus ex-negros. 

O Doutor Leitor concorda com 
esse neologismo que inaugurei ago-
ra? Ex-negros? Não é que eles tenham 
ficado brancos; apenas, adquiriram 

direitos, como o do trabalho 
remunerado. O resto foi che-
gando depois: férias, licença 
prêmio, licença maternidade, 
salário família... seguro desem-
prego... são as chamadas con-
quistas trabalhistas, algumas 
delas inspiradas no direito 
trabalhista de Mussolini. Pois o 
Brasil é o único País do mundo 
que ainda adota a “carta del 
lavoro” do tirano fascista. 

Os crimes contra o traba-
lhador devem ser imprescrití-
veis. Mas no bem-bom do Brasil 
prescrevem com cinco anos. 
Não adianta nem cobrar o pra 

trás que o trabalhador, digo, o ex-escravo 
não recebe. No nacional-socialismo de 
Salazar-Franco-Hitler a dívida traba-
lhista era perene como feijão guandu. 
Um baita pé-de-feijão mais alto que um 
homem alto, botando o ano todo, sem 
precisar de replantio. Eu ainda não comi, 
mas há quem diga que o caroço é mais 

duro e amargoso. Todas as leguminosas 
são amargosas feito a fava. O guandu não 
poderia ser diferente.

Até a fava andorinha, a rainha 
das favas, é amargosa. Mas eu como a 
dita de colher, bebida, sem mais nada, 
nem farinha nem arroz. Depois, ainda 
viro o prato para beber o caldo. É por 
isso que a fava é bem mais cara que o 
feijão, seja guandu ou o que for. Às ve-
zes eu penso besteira, como a de um 
cruzamento de fava com guandu. Será 
que a Embrapa já analisou se é pos-
sível? A Embrapa tem feito um bom 
trabalho. Já pensou um pé de guandu 
dando o ano inteiro um feijão de boa 
palatização? O Brasil ia engordar.

O contrário se dá com o feijão cho-
cha-bunda. Seu valor nutricional é baixo, 
e seu usuário vai baixando a barriga e 
chochando os glúteos até a calça cair. 
Isso lembra o côco-de-roda que Tia Nena 
cantava e serviu de trilha musical para 
o filme O Cajueiro Nordesino: “Cajueiro, 
tim, tim, tim / cajueiro, tra-la-la-la.../ ca-
jueiro, abaixa a galha, / deixa meu amor 
passar...” Dizem que Glauber Rocha disse 
que Aruanda e O Cajueiro Nordestino 
foram o início do Cinema Novo Brasilei-
ro. E que as empresas alemães, acusadas 
de sonegação fiscal, são condenadas à 
morte com um tiro na nuca, como na 
China. E que vai ser assim no Brasil. Eu 
queria ver, pagava para ver. 

(Esta coluna é publicada 
terça, quinta e sábado)

Morte civil

Crônica

Farolito

Se Goethe fosse vivo, sentiria que sua frase “A 
Arquitetura é a Música petrificada” estaria refor-
çada diante das muitas maravilhas arquitetônicas 
construídas para abrigar óperas e concertos no 
mundo civilizado.

E um dos mais impressionantes exemplos 
de modernidade e tecnologia desta “arquitetura 
musical” é o Harpa de Reykjavik, na Islândia. 
Um templo de cultura onde acontecem concer-
tos, óperas, balés, conferências, feiras, exposi-
ções e outros grandes eventos ligados à arte e 
ao conhecimento humano.

A estupenda concepção arquitetônica foi 
desenvolvida por uma equipe profissional ultra 
preparada e multidisciplinar que envolveu qua-
tro grandes empresas: A Arquitetura da edifi-
cação ficou a cargo dos arquitetos parceiros da 
“Henning Larsen Architects” e “Batteriid Archi-
tects”. A fachada teve projeto especial do “Stu-
dio Olafur Eliasson” e o Paisagismo foi criado 
também por dois escritórios: o “Landslag Efh” e 
o “Lisbeth Westergaard”.

Logo pelas fachadas vem a grande surpresa 
de quem se depara com o Harpa. O desenho foi 
concebido numa bela composição de células e 
elementos tridimensionais em vidro, com intenção 
de fazer referência às colunas de basalto cristaliza-
do, formas geológicas de origem vulcânicas, típicas 
da Islândia, que também marcam o projeto de 
Arquitetura da mais visitada igreja de sua capital.

Essa composição tem um impressionante 
efeito caleidoscópico, mas o maior objetivo foi 
tornar o edifício um dos mais eficientes modelos 
de “Green Building” do mundo, cumprindo altos 
padrões de rendimento térmico, considerado um 
dos centros de eventos mais verdes do planeta.

Os elementos da fachada têm a função pri-
mordial de minimizar o uso de energia, tanto para 
a calefação como para a refrigeração, assim como 
para a emissão de carbono.

Além de cumprir o papel ecológico, o projeto 
do Harpa atende aos mais exigentes critérios de 
funcionalidade e acústica e, como não poderia 
deixar de ser, de beleza e harmonia estética em 
suas formas geométricas justapostas com movi-
mento arrojado e efeitos luminotécnicos sur-
preendentes. As lâminas de vidro foram estuda-
das para refletir os raios de Sol, em determinados 
ângulos, e mudam de cor, ao longo do dia, ofere-
cendo ao conjunto um deslumbrante resultado 
que une tecnologia e Arquitetura.

Essa “porosidade” vitrificada, montada em 
módulos “ocos”, que muda de cor frequentemente, 
promove, dada a sua transparência, um diálogo 
permanente da vida interior do edifício com o 
panorama da cidade.

O projeto ganhou o 1º lugar no Concurso 
“Mies van der Rohe”, em  meio a 335 trabalhos 
de vários escritórios de Arquitetura de 37 paí-
ses europeus, em junho de 2013, em Barcelona. 
É uma visita imperdível para quem se dispuser 
a conhecer um dos mais belos e civilizados 
países do Mundo, a Islândia, onde talvez Goethe 
nunca haja posto os pés...

 Jô Mendonça Alcoforado Escritora

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

 O período de Carnaval é cheio de 
festas Carnavalescas com suas danças 
tipicamente tradicionais. Período fes-
tivo de promover a alegria aos foliões 
que se guardam o ano todo esperan-
do essas férias da mente e do corpo. 
Época de remover ou por as máscaras 
que embelezam, escondem e revelam 
sentimentos que estão guardados 
para um momento da catarse do 
Carnaval. Belas fantasias que inva-
dem o inconsciente coletivo e liberta-
se através do corpo da música, dos 
blocos e dos enredos Carnavalescos. 
Fantasias coloridas com muito brilho, 
enfeites, ou imitações engraçadas, 
refinadas, pomposas, extravagantes 
que invadem as ruas, blocos ao meio 
de muita alegria. Festa que tem ponto 
culminante. Pessoas colocam más-
caras para esconder o rosto. Firmam 
uma identidade diferente do que é na 
verdade. Festa da carne que rasgam 
os códigos da decência e vão pra rua, 
carros alegóricos, bebidas alcoólicas, 
drogas, sensualidade e sexo explícito. 
Transmissão de doenças as pessoas 
que não tem cuidado com a saúde do 
próprio corpo. O prazer procurado 
sem maior atenção. 

O uso de máscaras não é apenas 
alusivo ao Carnaval. Muitas pessoas 
afivelam as máscaras de mentira. Às 
vezes somos amados pelo que apa-
rentamos e não pelo que somos. As 
máscaras podem cair nas horas mais 
interessantes e a vida dupla do faz de 
conta e de autenticidade nesse perío-
do está longe!  Para que você possa 
viver uma vida íntegra, sem receios, 
transparente, não precisa ir para o 

FOTOS: Reprodução/Internet

“Cajueiro,
tim, tim, tim / 
cajueiro, tra, 
la, la, la /,
cajueiro, 
abaixa a
galha, / deixa 
meu amor 
passar...”

Carnaval. Você pode estar vivendo 
uma vida de máscaras na sua dinâmi-
ca de vida. Na sua vida de trabalho, 
família, amizades. A transparência 
remove as máscaras. As máscaras nos 
faz querer ser aquilo que não somos. 
Podemos viver sem as máscaras 
para que a felicidade venha preen-
cher nosso coração. A fé aparece em 
forma de chacota, vestida por foliões 
como padres, freiras, Jesus, impera-
dores, odaliscas, diabos e etc... Essa 
troca de personagens que causem 
risos, polêmicas e estão em destaque 
servem para atrair atenção.  É como 
se dissesse; prestem atenção em mim 
agora, porque só tenho esse período 
para ser visto!

Festa de Carnaval que faz parte 
da cultura do País, profana, cheia 
de mistérios, alegrias e tristezas. A 
moralidade não existe! O governo 
distribui preservativo porque há 
uma loucura dos prazeres. Parece 
que as pessoas tem que fazer tudo 

e libertar tudo para dizer que está 
feliz. O aumento de bebidas, das 
mortes no trânsito, dos assassinatos, 
brigas de casais, namoros acabados, 
traições, que muitas vezes nem sa-
bem certamente com quem. Extra-
polando todos os conceitos, valores, 
vergonha e moralidade.  Depois de 
tudo isso vem a ressaca moral, o 
corpo cansado, a mente culpada, e a 
decepção de continuarmos com as 
mesmas máscaras de todos os tipos 
que no período de Carnaval passeiam 
pelas ruas deixando a moralidade 
de lado atingindo a sociedade que é 
o que menos existe nesse momento, 
onde todos estão querendo mesmo é 
pensar que estão se divertindo pelo 
ano e pela vida inteira. 

Momentos de reflexão para quem 
está olhando de fora toda essa festa que 
mostra o glamour e a decadência do ser 
humano que estão soltos e abertos a 
mercê da sorte de sair ileso dos perigos 
que aparecem nesse período.
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Roteiro

BARTÔLO

Humor 

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

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

 

Cristovam Tadeu

Em cartaz

Música

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 -Jardim Elétrico
22h- Espaço Cultural

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 - Programação Musical
19h - Voz do Brasil
20h - Microfone Aberto
22h - E por falar em saudade

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Bloco As Cuecas faz homenagem 
a Livardo Alves em desfile amanhã

Serviço

Promover o resgate da importân-
cia da obra e manter viva a memória do 
cantor e compositor paraibano Livar-
do Alves (1935 - 2002) para as novas 
gerações. É com esses objetivos que o 
Bloco As Cuecas desfilará amanhã, em 
João Pessoa, com o tema ‘Tô Doido Mais 
Tô Orientado, Rasgado Virado no Frevo, 
Tô Maluco, Maluco que Tô. A concentra-
ção vai começar às 16h, na Praça Rio 
Branco, localizada no Centro 
da cidade, espaço que 
será dividido com o Bloco 
Cafuçu, de onde partirá às 19h 
até a estátua do saudoso artis-
ta, instalada no Ponto de Cem 
Réis, a apenas dois quarteirões 
de distância, e retornando ao 
ponto de origem depois de 60 
minutos de folia.

O desfile até a estátua de 
Livardo Alves tem um propó-
sito. “O objetivo é reverenciar 
o artista, que nos legou uma 
obra importante e que precisa 
ser resgatada para as novas 
gerações”, disse para o jornal 
A União Sérgio Ricardo, um 
dos fundadores do bloco, 
criado em 2004 justamente para 
homenagear o músico, que nasceu em 
João Pessoa e morreu aos 66 anos de 
idade. O próprio nome da agremiação é 

 

Bloco As Calungas
Fazer experimentações, brincar com os sons, mesclar ritmos como samba, 

salsa, xote e drum and bass, além de fazer releituras de músicas já conhecidas. 
Esse é um pouco do repertório e abordagem do grupo chamado ‘As Calungas’ fazem 
em suas apresentações. A formação do bloco, que é exclusiva de mulheres desde 
2012, se identificam com a música popular, a cultura e seus folguedos. 

Portanto, visando à disseminação da cultura e demais caminhos culturais 
que a música possa nos trazer, as 52 mulheres que integram o grupo, vão às ruas 
do centro de João Pessoa no dia de hoje, para movimentar o cenário carnavalesco e 
cultural da cidade com o “Carnaval com Batucada de Mulheres”.

A concentração do bloco será na Cachaçaria Philipéia a partir das 18h e o 
percurso será realizado pelo Centro de João Pessoa até a Igreja São Francisco. Já a 
saída está prevista para 20h com arrasto. 

Folia

A crise é desculpa 
para os passaralhos

Tem alguns anos que a recessão econômica vem 
batendo na porta dos brasileiros, e a cada ano a situação se 
complica mais. Somada à crise dos jornais, que enfrentam 
um período complicado de transição em seu modelo de 
negócio, temos um panorama gravíssimo para os jorna-
listas. Passaralhos e mais passaralhos, ou demissões em 
massa nas redações. Um cenário que só piora.

Profissionais que dedicaram anos de suas vidas às 
empresas são descartados como móveis que não servem 
mais, enquanto os empresários ampliam seus negócios, in-
vestimentos, e colocam a culpa dos cortes na crise. A crise 
existe, não negamos, mas e os cortes, são necessários? Em 
muitos casos as vagas não são preenchidas, simplesmente 
deixam de existir, o que termina por sobrecarregar quem 
fica na empresa. 

A cena se repete nas redações de todo o Brasil. Os 
sindicatos não se movem, os colegas se revoltam silen-
ciosamente, muitos com medo de compor a próxima lista 
de corte. É preciso salvar seu emprego, pensam. Entendo 
o lado de cada um, mas digo que se não questionarmos 
alguns pontos, em breve não teremos quem nos defenda. 

Sabe aquela cantilena do aumento das passagens 
de ônibus? Pois bem, é a mesma em todas as capitais 
do País. As empresas de ônibus alegam que as despesas 
aumentaram, elas querem que a passagem suba a um 
valor X. Em seguida divulgam que o valor ideal é X+2, e 
que abaixo disso é impossível operar. O prefeito, com seu 
poder de aprovar ou não, libera o aumento posando de 
herói, dizendo que não deu o valor que as empresas pedi-
ram, X+2, e que a passagem será reajustada até X, que era 
mesmo o valor que as empresas queriam inicialmente. E 
nessa dança ensaiada do poder público com empresários 
que dispõem de concessões públicas, ninguém questiona 
quanto eles estão lucrando.

Na comunicação funciona da mesma forma, com a 
diferença que o rombo da falta de jornalistas não afeta 
diretamente o bolso das pessoas. A crise na imprensa ataca 
a qualidade da informação, o que só prejudica a sociedade 
civil como um todo. Vale lembrar que não são apenas os 
jornais impressos que estão demitindo, os passaralhos 
assombram rádios e TVs. E mesmo que fossem apenas 
os diários, estes em sua maioria são integrados a grupos 
maiores de comunicação (pools), com rádios, TVs e portais. 

O que isso tem a ver com as passagens de ônibus? É 
que as grandes empresas de comunicação detêm conces-
sões públicas. E qual o faturamento anual delas? Não sa-
bemos, mas deveríamos. Alegam que os anunciantes estão 
sumindo, que as vacas estão magras, será? Se há transpa-
rência nos gastos do governo, e estas mesmas empresas 
cobram tanto a necessária lisura na gestão pública, por que 
então os lucros nas concessões são de caráter privado, já 
que tratam de produto de interesse público?

É preciso confrontar, saber quanto eles faturam. Não 
adianta falar em crise, crise, crise, enquanto os lucros são 
obscuros. Os sindicatos devem pressionar, e os profissio-
nais, somente unidos podem superar a verdadeira crise, 
implacável com empregados e misteriosa com os patrões.

Felipe Gesteira
Jornalista 
contato@felipegesteira.com

Mídias em destaque

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

uma referência à canção intitulada ‘Mar-
cha da Cueca’, composta nos anos 1960 e 
considerado o maior sucesso da carreira do 
saudoso artista. 

O Bloco As Cuecas - nome dado por 
outro fundador da agremiação, João de 
Deus - vai sair da Praça Rio Branco e pegar 
a Rua Duque de Caxias até chegar 
ao Ponto de Cem Réis. “O desfile 
deverá durar 1h, apesar da 
pouca dis- tância, porque 

OS DEZ MANDAMENTOS (BRA 2015). Gênero: 
Drama. Duração: 120 min. Classificação: Livre. 
Direção: Alexandre Avancini. Com Guilherme 
Winter, Sérgio Marone e Camila Rodrigues. 
Sinopse: O filme é uma adaptação cinemato-
gráfica baseada na Bíblia e na célebre novela 
homônima da Rede Record, um dos maiores 
fenômenos de audiência dos últimos tempos 
da televisão brasileira. A épica e emocionante 
saga de Moisés, retratada na novela, que 
cobre mais de cem anos de história e adapta 
livremente quatro livros da Bíblia, ganhará 
cenas inéditas e um final diferente do veicu-
lado na televisão. CinEspaço 2: 14h10, 16h40, 
19h10 e 21h40. CinEspaço 4: 14h, 16h30, 19h 
e 21h30. Manaíra4: 13h45, 16h30, 19h15 e 
22h. Manaíra5: 12h45, 15h30, 18h15 e 21h. 
Manaíra9: 14h15, 17h15e 20h. Mangabeira 1: 
12h45, 15h30, 18h15 e 21h. Mangabeira 3: 
13h45, 16h30, 19h15 e 22h. Tambiá5: 14h, 
16h15, 18h30 e 20h45. Tambiá6: 14h, 16h15, 
18h30 e 20h45. 

A 5ª ONDA (EUA 2016). Gênero: Ficcção 
Ciêntifica. Classificação: 14 anos. Direção: 
J Blakeson. Com Chloë Grace Moretz, Nick 
Robinson, Alex Roe. A aventura se passa 
quando a Terra é repentinamente sofre uma 
série de ataques alienígenas. Na primeira 
onda de ataques, um pulso eletromagnético 
retira a eletricidade do planeta. Na segunda 
onda, um tsunami gigantesco mata 40% da 
população. Na terceira onda, os pássaros 
passam a transmitir um vírus que mata 97% 
das pessoas que resistiram aos ataques 

anteriores. Na quarta onda, os próprios 
alienígenas se infiltram entre os humanos 
restantes, espalhando a dúvida entre todos. 
Com a proximidade cada vez maior da quinta 
onda, que promete exterminar de vez a raça 
humana, a adolescente Cassie Sullivan (Chloe 
Grace Moretz) precisa proteger seu irmão 
mais novo e descobrir em quem pode confiar. 
Manaíra2: 13h10, 18h55 (DUB) e 16h, 21h55 
(LEG).Mangabeira2: 14h30, 17h, 19h45 (DUB) 
e 22h15 (LEG). Tambiá4: 16h20, 18h30 e 
20h40 (DUB) 

JOY: O NOME DO SUCESSO (EUA 2015). Gênero: 
Biografia. Duração: 124 min. Classificação: 
10 anos. Direção: David O. Russell. Sinopse: 
Criativa desde a infância, Joy Mangano entrou 
na vida adulta conciliando a jornada de mãe 
solteira com a de inventora e tanto fez que 
tornou-se uma das empreendedoras de maior 
sucesso dos Estados Unidos. CinEspaço3: 
19h10 e 21h40 (LEG). Manaíra10: 16h05 
e 21h50

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

CinEspaço1: 17h, 16h(DUB) e 18h, 20h e 
22h (LEG). Manaría3: 15h15, 17h30(DUB) 
e 19h45 e 22h05(LEG). Mangabeira4: 19h 
e 21h15 (DUB). Tambía2: 16h30, 18h30 e 
20h30 (DUB). 

REZA A LENDA (BRA 2016) Gênero: Ação. Dura-
ção: 86 min. Classificação: 14 anos. Direção:  
Homero Olivetto. Com Cauã Reymond, Sophie 
Charlotte, Luisa Arraes. Na ação, Ara é um 
homem de poucas palavras, mas muita de-
terminação. Ele vive em uma terra devastada 
e sem lei que espera ansiosamente por uma 
espécie de messias que devolva a justiça e 
a liberdade, usurpadas pelo cruel Tenório 
(Humberto Martins). Auxiliado por sua gan-
gue demotoqueiros armados, o rapaz irá lutar 
contra o universo ao seu redor e seus próprios 
dramas - como os ciúmes de sua mulher, 
Severina. Manaíra1: 14h30, 17h10, 19h30 e 
22h10. Tambiá3: 19h20 e 21h.

SNOOPY E CHARLIE BROWN – PEANUTS, O FILME 
(EUA 2015) Gênero: Animação. Duração: 
88 min. Classificação: Livre. Direção: Steve 
Martino. Com NoahSchnapp, Bill Melendez e 
Francesca Capaldi. A animação é baseada nos 
quadrinhos do cartunista norte-americano 
Charles M. Schulz. A série, conhecida no Brasil 
como Minduim, acompanha as aventuras de 
Charlie Brown, Snoopy e sua turma. CinEspaço 
3/3D: 13h50, 15h30 e 17h20 (DUB). Manaíra 
3: 12h30 (DUB). Manaíra 7/3D: 13h20 e 15h45 
(DUB). Mangabeira 5/3D: 13h e 15h15 (DUB). 
Tambiá 2: 14h30(DUB). Tambiá 3: 17h40 (DUB). 

ATÉ QUE A SORTE NOS SEPARE 3 (BRA 2015) 
Gênero: Comédia. Duração: 107 min Classi-
ficação: 10 anos. Direção:Roberto Santucci, 
Marcelo Antunez. Com Leandro Hassum, 
Camila Morgado, Kiko Mascarenhas. Após 
os acontecimetos do último filme, onde 
perdeu a herança da família em Las Vegas, 
Tino (Leandro Hassum) procura um emprego 
fixo, sem sucesso. Um dia, é atropelado 
pelo filho do homem mais rico do país. Ao 
acordar depois de sete meses em coma, se 
surpreenderá com a notícia de que sua filha 
e o rapaz estão apaixonados. Convidado 
para gerir as finanças da empresa do pai 
do genro, para gerar dinheiro que usará 
para bancar o casamento, Tino consegue 
o inimaginável: falir a empresa, a maior do 
Brasil - o que gera um colapso na economia 
nacional. Manaíra7: 18h E 20h30. 

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

iremos bem devagar”, justificou Sérgio 
Ricardo. Depois, os foliões vão retornar ao 
ponto de origem pela Rua Visconde de Pe-
lotas. “Neste 12º ano do bloco iremos, mais 
uma vez, às ruas homenagear e prestigiar 
esse grande cantor/compositor, levando 
alegria a todos os foliões que participam do 
Folia de Rua em João Pessoa”, garantiu ele. 

O Bloco As Cuecas foi fundado em 
2004 por um grupo de amigos formado 
por Marconeide Barbosa, Joelma Bezer-
ra, João de Deus Rafael Junior e Sérgio 
Ricardo, todos admiradores de Livardo 

Alves da Costa. Além de prestar 
justa homenagem ao artista, 

a agremiação foi criada, tam-
bém, com o objetivo de divulgar as 
músicas do cantor e compositor.

“Infelizmente, as músicas de 
Livardo não são tocadas nos meios 
de comunicação. Tremenda injus-
tiça, pois suas músicas - frevos, 
sambas, xotes, xaxados, baiões... 
- contém uma grande carga de in-
formações e sentimentos da gente 
com quem ele sempre conviveu e 
prestigiou em suas composições”, 
lamentou Sérgio Ricardo, lembran-
do que, além da ‘Marcha da Cueca’, 
que até hoje é tocada nos carnavais 
do Brasil, o artista ainda compôs e 

gravou mais de 300 músicas. “Outro 
grande sucesso de Livardo, em parceria 

com Orlando Tejo, é ‘Meu País’, gravada 
inicialmente por Flávio José e, depois, 
por Zé Ramalho”, destacou ele. 
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Diversidade

Evento já inscreve fotógrafos amadores e profissionais para
a edição deste ano, que se realizará em março, Minas Gerais 

Já estão abertas as inscrições an-
tecipadas a fotógrafos amadores e pro-
fissionais que queiram participar dos 
12 cursos de qualificação oferecidos 
na 6ª edição do Festival de Fotografia 
de Tiradentes, cidade histórica minei-
ra onde o evento - cujo tema é Foto 
em Pauta - será realizado de 9 a 13 de 
março, no Centro Cultural Yves Alves. 
Os interessados podem se inscrever 
pelo www.fotoempauta.com.br/festi-
val2014/workshop. A programação 
ainda inclui, dentre outras atividades, 
mostras, debates, lançamentos de li-

vros e exposições colaborativas.
Os principais objetivos dos wor-

kshops do Festival são os de propor-
cionar novas experiências, troca de 
informações com autores significati-
vos e crescimento profissional sobre a 
arte da fotografia, oferecendo diversas 
oportunidades para a formação dos 
participantes do evento, que terá cerca 
de 30 artistas convidados, que minis-
trarão as oficinas, proferirão 14 pales-
tras gratuitas e realizarão os 12 cursos 
de qualificação, os quais objetivam 
estimular a produção criativa com a 
fotografia em diferentes possibilida-
des e explorar a foto na arte contem-
porânea, como também a capacidade 

crítica de criar novos mundos.
A programação do Festival - que 

é realizado pelo fotógrafo e professor 
da Pontifícia Universidade Católica 
Minas, Eugênio Sávio - ainda sendo fi-
nalizada, mas também incluirá proje-
ções noturnas e atividades culturais. 
Mas, dentre os destaques deste ano, 
estão as exposições colaborativas, 
que acontecem por meio de convoca-
tórias públicas, que já passaram pela 
primeira etapa de seleção. Em breve, 
a íntegra das atividades do evento 
será divulgada no site www.fotoem-
pauta.com.br/festival2016/.

Consolidado como um dos maio-
res eventos do gênero, em âmbito 

nacional, o festival é uma referência 
para a fotografia autoral brasileira 
e vem sendo realizado pelo mineiro 
Eugênio Sávio, idealizador do Projeto 
Foto em Pauta. Desde 2004, ele pro-
move, em Belo Horizonte, debates 
gratuitos e abertos ao público, além 
de possibilitar aos convidados conhe-
cer a obra de grandes artistas e con-
versar com os próprios autores sobre 
a concepção dos seus respectivos 
trabalhos. Em Tiradentes, localizada 
na região do Campo das Vertentes 
de Minas Gerais, a 203km da capital 
e a 12km de São João del Rei, que é 
outra cidade histórica, o Festival de 
Fotografia começou em 2010, com a 

mesma proposta de divulgar a produ-
ção fotográfica brasileira profissional 
e amadora e, também, de fomentar o 
desenvolvimento da linguagem artís-
tica no Brasil.

O festival foi se consolidando a 
partir da solidificação das parcerias 
com apoiadores e patrocinadores, 
além da colaboração prestada pe-
los fotógrafos envolvidos, que par-
ticipam das exposições e ministram 
palestras e workshops. O evento é 
realizado com os benefícios da Lei 
Federal de Incentivo à Cultura e da 
Lei Estadual de Incentivo à Cultura 
de Minas Gerais e conta com o patro-
cínio da Oi, Itaú e Cemig. 

FOTOS: Divulgação

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Dom Quixote de La Mancha vai cair 
no samba no domingo (7) de Carnaval, 
quando entrar na avenida a Mocidade In-
dependente de Padre Miguel, a verde e 
branco da zona Oeste do Rio. Ela será a 
quinta das seis escolas do Grupo Especial 
do Rio que vão desfilar nesse dia. O enre-
do é O Brasil de La Mancha: Sou Miguel, 
Padre Miguel. Sou Cervantes, Sou Quixote 
Cavaleiro, Pixote Brasileiro, desenvolvido 
pelo carnavalesco Alexandre Louzada e 
pelo diretor artístico, Edson Pereira, e de-
dicado ao povo brasileiro que, segundo 
ele, mesmo com as dificuldades, as crises 
econômica e política, sonha e tem espe-
rança de um País melhor.

Alexandre Louzada revelou que o 
Carnaval da Mocidade em 2016 é gigan-
te, o que pode ser notado em uma visita 
ao barracão. As alegorias são altas, longas 
e algumas contam com tecnologia para 
os movimentos das esculturas. O persona-
gem de Miguel de Cervantes vai estimu-
lar a avaliação das “mazelas” do Brasil e 
propor uma saída para os problemas. O 
carnavalesco destacou que o lado cultural 
do enredo propõe a reflexão de que para 
entender tudo que ocorre no País é preci-
so mais leitura.

“Para que a gente tenha mais dom 
Quixotes, daqui para a frente a gente 
tem que investir mais nos pixotes de hoje, 
dando as armas certas: livros, lápis, cader-

Mocidade Independente homenageia Quixote de La Mancha
O cavaleirO anDanTe na aveniDa DO carnaval 

O carro alegórico “Sacra Insurreição” remete às aventuras do cavaleiro andante, de Cervantes

no, educação de qualidade, para que eles 
possam discernir o que é certo e o que é 
errado. Eles podem ser a geração futura 
que vai limpar as manchas deste País”, 
afirmou.

Dificuldades
Louzada revelou que por causa da 

alta do dólar e da crise econômica do País, 
a escola, como tantas outras, enfrentou 
a falta de importação de produtos, entre 
eles pedrarias e galões que fazem o en-
feite de fantasias. Ele adiantou que não 
foi preciso substituir muitos materiais, 
mas que  em algumas alegorias se valeu 
dos alternativos. “Já fizemos um Carnaval 
pensando um pouco na crise”. Um exem-
plo é o carro número 5, chamado de Sa-

cra Insurreição. Ele vem em um setor que 
lembra escritores como Graciliano Ramos 
e é um réquiem à Guerra de Canudos para 
destacar os problemas que, ainda hoje, o 
Nordeste enfrenta.

De acordo com Louzada, na visão ori-
ginal, o enredo era uma luta entre o bem 
e o mal e, com o aparecimento de fatos 
novos no País, ele acabou ficando super 
atual, polêmico e necessário. “Acho que é 
levantar a bandeira dos anseios do povo, 
do que o povo gostaria de dizer e ilustrar 
para todo mundo, o que está acontecendo 
aqui. Não deixar morrer a cobrança popu-
lar. Esse enredo tem essa função. Nós nos 
tornamos o verdadeiro País de La Man-
cha. Cada dia surge um fato que mancha 
a imagem do País e a nossa alma”.

confiança
Engana-se, no entanto, quem pensa 

que o enredo é só tristeza e sofrimento. 
Com a característica de escola de samba 
com uma comunidade forte, que canta 
alto o samba e gosta de animação, o fim 
do desfile trará a confiança em um País 
melhor. “Nós priorizamos os fatos e não 
os protagonistas. Os protagonistas, nós 
queremos que não existam e que sejam 
postos atrás das grades, que é como o 
nosso enredo termina, com a esperança 
de que a Justiça prevaleça e a gente pos-
sa viver em um País nota 10 em todos os 
quesitos”, completou.

O carnavalesco, que desde 1998 
conquistou cinco campeonatos, acredi-
ta que a Mocidade tem Carnaval para 
um título. “A Mocidade não é um so-
nho impossível, como diz a própria mú-
sica-tema do musical de dom Quixote. 
Competitiva, que ela possa voltar a 
ser uma escola presente no desfile das 
campeãs. É uma luta. Temos vários gi-
gantes, vários moinhos para vencer, 
mas se Deus quiser vamos sair vencedo-
res”, concluiu.

O presidente da escola Wandyr 
Trindade, o Macumba, concordou 
com o carnavalesco. Ele disse que nin-
guém faz Carnaval para ficar em se-
gundo lugar. “Estamos com tudo e a 
Mocidade quer voltar ao astral que 
tínhamos antes e que perdemos um 
pouco. Vamos com tudo para disputar 
o Carnaval”, garantiu.

FOTO: Reprodução/Internet

Atividades 
realizadas 
nas edições 
anteriores 
do evento 
demonstram 
a amplitude 
e diversidade 
da iniciativa 
e a interação 
cultural

Festival de
Fotografias

Cristina Índio do Brasil
Agência Brasil
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ONU diz que o Brasil tem 
“problema gigantesco” de 
violência policial

Igrejas católica, batista e evangélica oferecem pacotes

Retiros espirituais
O Carnaval está chegando 

e com ele vem o tão esperado 
feriadão. Aproveitar esses dias 
junto com as festas carnavales-
cas é o que a maioria das pes-
soas faz, mas nem todo mundo 
gosta de aproveitar dessa for-
ma. É o caso de jovens de co-
munidades católicas e evangé-
licas. Eles vão passar o feriado 
em retiros ou acampamentos 
de duração entre dois e cinco 
dias, onde a maior diversão de-
les é a comunhão com Deus.

Roberta Viana, de 27 anos, 
é administradora e comparti-
lha do mesmo pensamento. Ela 
participa do grupo de Oração 
Jovens Ponte de Luz, da Paró-
quia Sagrado Coração de Jesus, 
em Cabedelo. E, como na maio-
ria dos anos, a minoria dos jo-
vens vai passar o Carnaval em 
um retiro proporcionado por 

Iluska Cavalcante
Especial para A União

igrejas. “Faz oito anos desde 
a minha primeira experiência 
com retiros de carnaval, des-
de então a minha vida mudou. 
Eu me divirto, danço, faço uma 
verdadeira festa, a diferença é 
que é em Cristo. Descobri que 
não é porque estou no mundo 
que preciso viver nele, eu to-
mei um rumo contrário as fes-
tas de Carnaval, e encontrei a 
verdadeira alegria, que é Jesus”, 
detalha a Roberta.

O retiro do qual Rober-
ta se refere é organizado pelo 
grupo que ela participa, o Pon-
te de Luz. Ele é formado em 
sua maioria por jovens que 
trabalham de acordo com um  
movimento da Igreja Católica, 
chamado de Renovação Caris-
mática, e seguem a temática 
do ano da Misericórdia, pedi-
do pelo Papa Francisco. Na sua 
primeira edição, o retiro traz o 
tema: “Vê a alegria que te vem 
de Deus!”. Ele terá início no dia 
7 de fevereiro, às 8h, e término 

Teresa Duarte 
Teresaduarte2@hotmail.com

Em Campina Gran-
de o Garden Hotel & 
Resort, complexo ho-
teleiro que está em 
processo de reestrutu-
ração em suas depen-
dências, tem progra-
mação para o Carnaval 
com o pacote “Garden 
Folia 2016”. Já com 
77% dos leitos reser-
vados, a programação 
especial para o perío-
do que inicia no sába-
do (6) e vai até a ter-
ça-feira (9), conta com 
diversas atividades 
para crianças e adultos 
e vai desde brincadei-
ras no Parque Aquáti-
co, oficinas de arte a 
jantar temático estilo 
buffet especialmente 
preparado pelo chef 
Luiz Mylane Jr.

Na programação 
uma das grandes atra-
ções será a inaugura-
ção da “Fazendinha 
Garden”. Um novo 
espaço criado dentro 
do processo de rees-
truturação do hotel, 
que além de expor 
vários tipos de ani-
mais, proporcionará 
aos hospedes passeios 
de cavalos, charrete e 
local reservado para 
vivencia e experiência 
da ordenha, “estamos 
focado em tornar o 
Garden Resort em um 
grande destino no 
quesito hotel fazenda, 
e, quebrando paradig-
mas, o hospede pode-
rá levar o seu animal 
de estimação desde 
que faça a sua reser-
va” revela o geren-
te-geral Washington 
Souza.

Animal
Para hospedar o 

seu animal de estima-
ção, o hóspede terá 
que pagar uma taxa 
diária no valor de R$ 
40,00, levar caixa de 
transporte e, no mo-
mento do check-in 
apresentar carteira de 
vacinação. Para garan-
tir o conforto dos de-
mais hospedes, entre 
os itens contidos no 
termo de hospeda-
gem, o proprietário 
deverá apresentar o 
comprovante que o 
mesmo tenha passado 
por um pet shop, se 
comprometer em le-
var o seu animal sem-
pre que for a algum 
lugar fora do hotel, 
bem como manter a 
sua hospedagem no 
mesmo apartamento. 

Na “Fazendinha 
Garden”, por exem-
plo, o hóspede vai en-
contrar mini pôneis, 
cavalo, vacas, ovelhas 
e aves. O hotel oferece 
variedades na cozinha, 
com o “Gohan”, res-
taurante japonês, bem 
como com o “Espaço 
Zen Garden”. Infor-
mações e reservas pelo 
fone: (83) 3065-4133 
ou reservas@garde-
nhotelcampina.com.

Garden 
faz festa 
para folião

HOTEL

O MeSeems, líder em 
pesquisas online em tempo 
real, realizou um levanta-
mento com 6.542 pessoas de 
todas as regiões do País que 
identifica o hábito dos usuá-
rios para o Carnaval 2016. 

De acordo com a pes-
quisa, a maioria (40%) gosta 
do feriado, pois é época para 
viajar ou descansar; 11% 
porque é época de folia, ale-

gria e brincadeiras; 8% por 
causa dos blocos de rua/
trios elétricos e 5% gostam 
dos desfiles de escolas de 
samba. Empatados com 3% 
estão paquera e músicas/
danças, e com 1% festas em 
clubes. 28% dos entrevista-
dos não gostam de Carnaval.

O destino nacional mais 
procurado é o Rio de Janeiro, 
com 12%, seguido de Salva-

dor e Interior de Minas Ge-
rais, empatados com 7%, e 
Recife (4%). Olinda, Porto 
Seguro e João Pessoa empa-
tam com 2%. 

Dos que não vão viajar, 
44% disseram que o motivo 
é economizar dinheiro, 32% 
por preferirem ficar em casa, 
12% irá trabalhar e 12% 
querem evitar o trânsito. 
Ainda sobre viagens, apenas 

4% dos pesquisados buscará 
rotas internacionais. O des-
tino mais popular é os Esta-
dos Unidos (39%), enquanto 
24% escolheram a América 
do Sul, 16% a Europa, 8% a 
América do Norte e, empata-
dos com 5%, estão América 
Central e Ásia, e, por último, 
a Oceania, com 3% da pre-
ferência. A maioria (55%) 
vai aproveitar o feriado para 

descansar. Já 43% preten-
dem curtir a família e na-
morado (a), enquanto 36% 
vão assistir filmes/séries na 
data. 31,9% dos entrevista-
dos pensam em viajar e 11% 
pretendem fazer atividades 
físicas e praticar esporte. 
63% passarão o feriado com 
a família, 35% com namora-
do (a), 28% com amigos e 
9% sozinho.

JP é um dos destinos mais procurados
HáBiTO DE TURisTAs DURANTE O cARNAvAL

Viajar e curtir as festas e 
blocos no período de Carnaval é 
uma ótima opção para se diver-
tir nesse feriado. Mas nem todo 
mundo gosta de passar o tempo 
livre assim. As pessoas que forem 
ficar em João Pessoa, e preferem 
aproveitar de uma forma mais 
tranquila, podem ficar despreo-
cupadas, a cidade tem ótimas al-
ternativas de lugares para curtir 
no feriado. 

A Estação Cabo Branco – Ci-
ência Cultura e Artes é um desses 
lugares e oferece exposições de 
ciência e arte, planetário e mos-
tras de cinema. A Estação abrirá 
normalmente no fim de semana, 

das 10h às 21h, com os espaços 
expositivos fechados às 18h. Na 
segunda-feira é fechado para ma-
nutenção. Na terça-feira o fun-
cionamento será das 10h às 21h, 
com os espaços expositivos fecha-
dos às 18h. Já na Quarta-Feira de 
Cinzas abre às 14h. 

Quem for visitar a Estação 
Cabo Branco nesse período pode-
rá participar do “Estacine: Mostra 
Amor”, que tem entrada gratui-
ta. Sábado (6) será apresentado 
o filme “Gandhi”, às 16h. No do-
mingo (7) a exibição será do filme 
“Mestre dos Mares – O Lado Mais 
Distante do Mundo”, às 16h. A 
entrada é gratuita e obedece a 

classificação indicativa de idade. 
O planetário oferece apenas duas 
sessões por turno, pela manhã, às 
10h30 e 11h30, às 15h e 16h no 
período da tarde, e às 19h e 20h 
à noite. O caminho do conheci-
mento terá apenas uma sessão 
por dia, às 16h. 

O Aquário Paraíba, locali-
zado na Praia do Seixas, oferece 
exposição de mais de 100 espécies 
de animais aquáticos, distribuídos 
em 30 tanques. Além da beleza 
do local, quem visitar o aquário 
poderá aprender um pouco mais 
sobre cada espécie exposta, em 
um circuito guiado por biólogos 
marinhos, com duração média de 

40 minutos. A entrada custa R$ 20 
inteira e R$ 10 para estudantes, 
idosos e crianças. No período dos 
dias 6 a 11 de fevereiro o Aquá-
rio Paraíba ficará aberto todos os 
dias, das 9h às 16h. 

O Parque Zoobotânico Arru-
da Câmara, popularmente cha-
mado de “Bica”, irá abrir normal-
mente nesse sábado (6), domingo 
(7), segunda (8) e terça (9), das 8h 
às 17h, fechando as suas portas 
apenas na Quarta-Feira de Cinzas. 

O Jardim Botânico Benjamin 
Maranhão ficará fechado a par-
tir deste sábado (6), e só volta as 
suas atividades na Quarta-Feira 
de Cinzas, a partir das 14h. 

Capital tem alternativas à folia de Momo

Primeira Igreja Batista de João Pessoa 
O Acampamento, que tem como tema “A Paixão”, irá ocorrer nos 
dias 5 a 10 de fevereiro, no Paraíso dos Colibris. 
Valor: R$ 380,00
Mais informações: 3222-7100

Comunidade Doce Mãe de Deus 
Tema: “Basta-me tuas mãos de misericórdia.” O Retiro de Carna-
val Doce Mãe de Deus contará com uma programação de louvor, 
adoração, Santa Missa, entre outras atividades. Terá como pre-
gadores o padre Márcio José e o padre Adielson, da Comunidade 
Doce Mãe de Deus.
Serão realizados dois encontros em locais diferentes no período 
de 6 a 10 de fevereiro de 2016. O retiro aberto acontecerá na Casa 
Mãe da Comunidade Doce Mãe de Deus, com entrada franca, e o 
retiro fechado será destinado aos jovens, tendo como local o Insti-

tuto de Educação Doce Mãe de Deus.
 Retiro Aberto: Gratuito – Público: Adultos de todas as idades 
- Local: Centro de Formação Discípulo Amado, Casa Mãe CDMD.
 Retiro Fechado: Valor: R$ 100 reais – Idade: 16 a 29 anos - 
Local: Instituto de Educação Doce Mãe de Deus. As vagas são 
limitadas e as inscrições podem ser feitas na Comunidade Mãe 
de Deus que fica localizada no bairro no Geisel, Av. Valdemar 
Galdino Naziazeno, 3150.
Mais informações: 3231-1603
Grupo de Jovens Ponte de Luz: O retiro irá ocorrer no período 7 e 8 
de fevereiro, tendo início às 8h, no IFPB, campus Cabedelo. Ele terá 
uma parte aberta para o público, e quem quiser participar terá 
que desembolsar uma pequena taxa de R$ 2 reais. Quem preferir 
participar de toda a programação do evento fechado terá que pa-
gar uma taxa no valor de R$ 50, com almoço incluso. Inscrições e 
informações através do site: pontedeluz.wix.com/gjpl.

Várias opções de eventos

no dia 8, às 17h, no Instituto 
Federal da Paraíba (IFPB), cam-
pus  Cabedelo. 

Além desses eventos, a 
Primeira Igreja Batista de João 

Pessoa está realizando mais 
uma edição de seu Acampa-
mento de Carnaval, que irá 
ocorrer entre os dias 5 a 10 
de fevereiro, no Paraíso dos 

Colibris, e contará com a par-
ticipação de vários pastores e 
pregadores, além de trilhas e 
muita diversão para jovens e 
adolescentes. 

Jovens participam de retiro espiritual durante o período de carnaval; evento oferece, além da tradicional pregação religiosa, atividades recreativas, entre outras diversões

FOTO: Divulgação
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Paraíba: todos os cantos Teresa Duarte - teresaduarte2@hotmail.com

GERAL

l  Salão 
Em apenas 17 dias de funcio-

namento, a 23ª edição do Salão de 
Artesanato da Paraíba recebeu 72 
mil turistas e faturou um total de 
R$ 1.370.719,00 em vendas. Também 
foram realizadas R$ 56.194,00 em 
encomendas totalizando a comercia-
lização de 66.636 peças. O resultado 
foi divulgado pela coordenadora do 
Programa de Artesanato da Paraíba 
(PAP), Lu Maia. O evento aconte-
ceu de 15 a 31 de janeiro, no Espaço 
Cultural José Lins do Rêgo, em João 
Pessoa. O Salão envolveu um to-
tal de 3.162 artesãos indiretamente 
(individuais, cooperativas e associa-
ções) e 396 diretamente oriundos de 
71 municípios paraibanos. Apesar da 
participação masculina, a presença 
das mulheres representou 90,25% 
dos profissionais envolvidos.

l  Campina Grande (Foto Divulgação) 
Em Campina Grande, o Garden Hotel & Resort, complexo hoteleiro que está em 

processo de reestruturação em suas dependências, tem programação para o Carnaval 
com o pacote “Garden Folia 2016”. Já com 77% dos leitos reservados, a programação 
especial para o período que inicia no sábado (6) e vai até a terça-feira (9), conta com 
diversas atividades para crianças e adultos, a exemplo de brincadeiras no Parque Aquá-
tico, oficinas de arte, jantar temático e inauguração da “Fazendinha Garden”, espaço 
criado dentro do processo de reestruturação do hotel, que além de expor vários tipos 
de animais, proporcionará aos hóspedes passeios a cavalos, charrete e local reservado 
para vivência e experiência da ordenha. Informações e reservas pelo fone: (83) 3065-
4133 ou reservas@gardenhotelcampina.com.

l  Balsa 
Nos dias 6, 7, 8 e 9 próximos, sábado, domingo, segunda-feira e terça-feira de Car-

naval, a balsa que faz a travessia Cabedelo/Costinha/Cabedelo terá horário extra. A pri-
meira balsa sairá às 6h no sentido Cabedelo/Costinha, e às 6h30 no sentido Costinha/
Cabedelo, fazendo a última travessia em horário extra no sentido Cabedelo/Costinha às 
22h e de Costinha/Cabedelo às 22h30.
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l  João Pessoa
O Bloco Carnavalesco “As Raparigas de Chico” (Ano V), se 

concentrará na Av. Tabajaras, em frente a “O Sebo Cultural”, 
no sábado de Carnaval, a partir das 
15h.  O bloco homenageia o cantor 
e compositor Chico Buarque de Ho-
landa, através da reunião de fãs e 
admiradores do artista e suas com-
posições, em um animado e poético 
carnaval. À base do “concentra, mas 
não sai”, o evento acontece desde 
2012. São aproximadamente 8 horas 
de folia ao som dos frevos, sambas, 
marchinhas e demais canções que po-
pularizaram Chico Buarque e o trans-
formaram em um dos mais importan-
tes artistas das artes brasileiras. A 
força estética e poética das canções 
de Chico, através da interpretação 
dos grupos musicais e da maioria dos 
foliões que têm na memória a obra 
do compositor, enche de lirismo o ambiente e promovem um 
dos eventos mais peculiares do Carnaval paraibano.

l  Carnaval Tradição
Hoje será iniciada a montagem da estrutura que dará 

suporte aos desfiles do “Carnaval Tradição 2016 – João Pes-
soa de Todos”, na Avenida Duarte da Silveira, bairro da Torre.  
Serão instaladas três arquibancadas, cada uma com capaci-
dade para mil pessoas, três camarotes: um para comportar 
a imprensa que irá cobrir o evento, outra para os jurados, e 
um terceiro para pessoas com problemas de acessibilidade. 
O Carnaval Tradição 2016 tem início no próximo sábado (6) 
e segue até a segunda-feira (8), com o desfile de 42 grupos, 
entre tribos indígenas, clubes de orquestra, escolas de sam-
ba, ursos carnavalescos e batucadas.

l  Cabedelo 
O I Zumba Folia – Carnaval Rosa Choque do município de 

Cabedelo será realizado hoje no Ginásio Poliesportivo de Ca-
malaú, a partir das 15h, sendo aberto à comunidade. A realiza-
ção é da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SEPM), 
por meio do projeto Mulher Saudável, que consiste em aulas de 
Zumba, cujas atividades acontecem sempre as terças e quintas-
feiras, das 7h30 às 8h30, no Ginásio de Camalaú.

Alerta foi feito pela ONU 
e violações também 
envolvem afro-brasileiros 

Brasil tem “problema gigantesco”
VioLênCiA PoLiCiAL

Genebra - O Brasil en-
frenta um “problema gigan-
tesco” de violência policial e 
de afro-brasileiros que não se 
sentem seguros. O alerta foi 
feito por Zeid Al Hussein, alto 
comissário da Organização das 
Nações Unidas (ONU) para Di-
reitos Humanos. O tema tem 
feito parte da agenda da ONU 
no Brasil, com críticas frequen-
tes número de pessoas mortas 
nas mãos da polícia.

Na última segunda-feira, 
o número 1 das Nações Unidas 
para direitos humanos contou 
que esteve no Brasil no fim de 
2015 e que um dos assuntos 
tratados em reuniões fecha-
das foi justamente a violência 
policial. “Falamos sobre isso 
em reuniões e tivemos con-

tato com a sociedade civil, e 
brasileiros que sabiam muito 
do assunto”, disse.  “Os proble-
mas são gigantes e as deman-
da no Brasil são substanciais, 
dada a condição econômica 
muito difícil e o contexto po-
lítico”, afirmou Zeid. “O Brasil 
está sob muita pressão, mas a 
necessidade de assegurar que 
a população afro-brasileira te-
nha seus direitos protegidos 
precisa ser mantida e todos 
os casos de violência precisam 
ser investigados”, defendeu. 
“Aqueles suspeitos de condu-
zir ou cometer violações aos 
direitos humanos, sejam eles 
da polícia ou não, precisam 
ser punidos. Trata-se de algo 
muito sério”, insistiu. 

Zeid ainda criticou o fato 
de que, por anos, países como 
o Brasil foram elogiados ou 
apontados como exemplos 
apenas por causa das “taxas 

de crescimento econômico 
que registravam”. “Os econo-
mistas prevaleceram sobre 
os direitos humanos. Países 
são respeitados por seu PIB 
(Produto Interno Bruto), por 
seu déficit e desemprego. 
Mas quais são os valores que 
eles representam de fato?”, 
questionou. 

“Há uma forma de olhar 
os países considerando ape-
nas a economia e isso não 
diz tudo. Precisamos olhar a 
outros direitos”, disse. “Olhe 
para a Tunísia e o Egito. Eles 
estavam à caminho de cum-
prir as Metas do Milênio. Mas 
a dignidade de sua população 
não estava sendo respeita-
da. E aí tivemos revoltas em 
2011”, contou. “Em muitos 
casos de crescimento econô-
mico, a dignidade das pessoas 
não estava sendo respeitada”, 
alertou. “O desenvolvimento, 

sem um sistema de valores, 
não é suficiente.” Para ele, a 
situação é similar a de um 
“castelo de cartas”. “Com um 
golpe, tudo vem abaixo pois 
o Estado não existe de fato. 
Criam aparências de Estado, 
mas se ele existe mesmo é ou-
tra questão”, disse. 

No caso do Brasil, ele 
reconhece que “existe uma 
completa abertura e reco-
nhecimento sobre a gravi-
dade do problema”. “Não há 
uma tentativa de ser defensi-
vo e há um entendimento de 
que o Brasil enfrenta um tes-
te severo nesta área e que a 
maioria dos brasileiros afro-
descendentes sentem inse-
guros nas zonas urbanas e de 
que não tem a mesma prote-
ção da polícia”, disse.  “O pri-
meiro passo para lidar com 
um problema é reconhecer 
que ele existe”, completou.

A escritora Lygia 
Fagundes Telles, de 92 
anos, foi o nome escolhi-
do pela União Brasileira 
de Escritores para con-
correr ao Prêmio Nobel 
de Literatura. Regular-
mente, a UBE é convida-
da pela Real Academia 
Sueca para sugerir con-
correntes - no ano pas-
sado, ela indicou o histo-
riador e cientista político 
Moniz Bandeira.

A escolha de Lygia, 
autora de Ciranda de Pe-
dra e As Meninas, entre 
tantos outros sucessos 
de crítica e de público, 
foi unânime. “Lygia é 
a maior escritora bra-
sileira viva”, disse Dur-
val de Noronha Goyos, 
presidente da UBE. A 
autora tem obras tradu-
zidas para o alemão, es-
panhol, francês, inglês, 
italiano, polonês, sueco 
e checo. Alguns de seus 
títulos foram adaptados 
para o cinema, teatro 

e televisão. No fim do 
ano, ela venceu o Prê-
mio Fundação Conrado 
Wessel 2015 na catego-
ria Cultura, e ganhou 
R$ 300 mil. A cerimônia 
de entrega deve ocorrer 
ainda neste semestre. 
Em novembro, ela foi 
homenageada duran-
te o Encontro Mundial 
de Invenção Literária, 
em sessão da Academia 
Paulista de Letras (ela 
é imortal, também, da 
Academia Brasileira de 
Letras), e causou como-
ção ao dizer que sua luta 
foi “heroica e desespe-
rada”. Lygia Fagundes 
Telles fez história ao se 
tornar uma das primei-
ras mulheres a estudar 
Direito no Largo São 
Francisco.

Os mais recentes pre-
miados com o Nobel de 
Literatura foram Svetla-
na Alexievich (2015), 
Patrick Modiano (2014), 
Alice Munro (2013), Mo 
Yan (2012), Tomas Trans-
trömer (2011) e Mario 
Vargas Llosa (2010).

Lygia Fagundes Telles 
é indicada ao Nobel

LiTERATURA

Maria Fernanda Rodrigues
Da Agência Estado

Peças de internos são bem aceitas
230 SALÃo DE ARTESAnATo DA PARAÍBA

As habilidades artesa-
nais de internos do sistema 
penitenciário da Paraíba são 
incentivadas por programa 
do Governo do Estado como 
forma de dar ocupação e ge-
rar renda para as famílias dos 
detentos. Durante o 23º Salão 
de Artesanato da Paraíba, que 
terminou no último domingo 
(31), no Espaço Cultural, em 
João Pessoa, o público pode 
ver e comprar artigos produ-
zidos por internos, entre eles 

bonecas de pano, cinzeiros, 
porta-retratos e cofres em for-
mato de casas. O Salão foi re-
corde de público e de vendas 
e a aceitação do artesanato 
vindo dos centros prisionais 
foi boa. As peças foram expos-
tas em stand exclusivo, com 
arrecadação de R$ 1 mil, valor 
que será dividido e repassado 
aos familiares dos artesãos, ou 
para a compra de material que 
manterá a produção artesanal. 
O secretário de Administração 

Penitenciária, Wagner Dorta, 
destacou a importância de fo-
mentar a produção artesanal 
dentro das unidades prisio-
nais. A gerente executiva de 
ressocialização, Ziza Maia, 
ressaltou que a participação 
de internos no Salão tem 
estimulado a produção ar-
tesanal. A interna Alcivânia 
Ferreira Gomes, de 35 anos, 
reconhece a importância de 
participar do Salão de Arte-
sanato: “Agradeço a Deus e 

as pessoas que deram esta 
força. Foi mais um passo im-
portante para a minha vida e 
de muitos que estão lá apren-
dendo. É importante a gente 
poder sair de um fracasso de 
cabeça erguida e com uma 
profissão na mão. Um recado 
que eu deixo para as outras re-
educandas que queiram mu-
dar de vida é nunca desistir, 
pois quando a gente deseja al-
guma coisa, a gente consegue. 
Eu sou a prova real disto”.
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BC registra perdas de R$ 16,7 bi no mercado futuro

Vendas de dólares

Economia

As perdas do Banco 
Central (BC) com operações 
equivalentes à venda de dó-
lares no mercado futuro, 
swaps cambiais, chegaram 
a R$ 16,769 bilhões em ja-
neiro, de acordo com dados 
divulgados nessa quarta-
feira. No ano passado, essas 
perdas somaram R$ 89,657 
bilhões.

O BC voltou a vender dó-
lares no mercado futuro para 
oferecer proteção cambial 
para as empresas em mo-
mentos de forte oscilação da 
cotação, em maio de 2013, 
quando os Estados Unidos 
iniciaram a redução das inje-
ções de dólares na economia 
mundial. Em agosto daquele 
ano, o programa tornou-se 
permanente, com o BC ofer-
tando diariamente contratos 
de swap.

O programa de swaps 
durou até março de 2015, 
quando o Banco Central pa-
rou de ofertar novos lotes. 
Desde então, a autoridade 
monetária passou apenas a 
rolar os vencimentos.

Nos meses em que o 
dólar sobe, o BC tem pre-
juízo com as operações de 
swap. Quando a cotação cai, 
o banco tem lucro. Os resul-
tados são transferidos para 
os juros da dívida pública, 
aliviando as contas públicas 
quando os contratos de swap 
são favoráveis à autoridade 
monetária e precisando ser 
cobertos com as emissões de 
títulos públicos pelo Tesouro 
Nacional quando acontece o 
oposto.

Taxa DI
Criado em 2001, o swap 

cambial é uma ferramenta 
que permite ao Banco Cen-
tral intervir no câmbio sem 
comprometer as reservas 
internacionais. O BC vende 
contratos de troca de rendi-
mento no mercado futuro. 
Apesar de negociadas em 
reais, as operações são atre-
ladas à variação do dólar.

No swap cambial, a au-
toridade monetária aposta 
que o dólar subirá mais que 
a taxa DI (taxa de depósi-
to interbancário, ou seja, a 
cobrada em transações en-
tre bancos). Os investidores 
apostam o contrário. No fim 
dos contratos, ocorre uma 
troca de rendimentos (swap) 
entre as duas partes.

Quando o dólar sobe, o 
BC tem prejuízo proporcio-
nal ao número de contratos 
em vigor. Quando a cotação 
cai, os investidores deixam 
de lucrar.

Ao mesmo tempo que 
a alta do dólar gera perdas 
com operações de swap, aju-
da a diminuir a dívida líqui-
da do setor público (balanço 
entre o total de ativos e pas-
sivos dos governos federal, 
estaduais e municipais). Isso 
ocorre porque as reservas in-
ternacionais, ativos da dívida 
pública, são em dólar.

No mês passado, houve 
ganhos de rentabilidade das 
reservas internacionais no 
total de R$ 38,941 bilhões, 
excluídos os custos com cap-
tação de recursos.

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

Prazo do eSocial 
termina amanhã

O prazo para os empregadores 
domésticos pagarem o Documento 
de Arrecadação do eSocial (DAE) de 
janeiro termina amanhã. O Simples 
Doméstico reúne em uma única guia 
as contribuições fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias que devem ser recolhi-
das pelos empregadores domésticos. 
A Receita alerta que os recolhimentos 
previdenciários, trabalhistas e tribu-
tários, incluindo o do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), já devem 
levar em conta o valor do novo salário 
mínimo. Se não for recolhido no prazo, 
o empregador paga multa de 0,33% ao 
dia, limitada a 20% do total.

Moody’s avalia 
economia do País

Representantes da agência de 
classificação de riscos Moody’s se reuni-
ram nessa quarta-feira com o ministro 
da Fazenda, Nelson Barbosa, por cerca de 
duas horas. Eles deixaram o ministério 
sem falar com a imprensa. A Moody’s é 
a única entre as três maiores agências 
a manter o Brasil com o grau de investi-
mento. As outras duas são a Standard 
& Poor’s e a Fitch, que rebaixaram o País 
no ano passado. Na última terça-feira, os 
técnicos da Moody’s conversaram com o 
presidente do Banco Central, Alexandre 
Tombini. Os técnicos verificaram os nú-
meros da economia brasileira e as pers-
pectivas para o futuro.

JAC Motors corta 
R$ 800 mi na BA

A montadora chinesa JAC 
Motors, que veio em 2011 ao Brasil 
com o plano de instalar uma fábrica 
na Bahia e aproveitar o apetite do 
brasileiro para comprar carros, foi 
surpreendida pela crise econômica 
e decidiu cortar a maior parte do 
investimento previsto para a cons-
trução da unidade. Agora, serão 
investidos R$ 200 milhões, em vez 
do R$ 1 bilhão projetado inicialmen-
te, um corte de R$ 800 milhões, ou 
cerca de 80% do total. A redução 
ocorre porque o governo chinês, 
antes principal sócio do negócio, 
decidiu não investir mais na fábrica. 

Brasil teve mais 
entrada de dólares

O Brasil teve mais entrada de 
dólares do que saídas em janeiro. O sal-
do positivo do fluxo cambial ficou em 
US$ 1,475 bilhão, em janeiro, de acordo 
com dados divulgados nessa quarta-
feira pelo Banco Central (BC). O fluxo 
comercial (operações de câmbio rela-
cionadas a exportações e importações) 
foi responsável pelo resultado. No mês 
passado, o fluxo comercial ficou positi-
vo em US$ 3,354 bilhões, enquanto o 
financeiro (investimentos em títulos, 
remessas de lucros e dividendos ao 
exterior e investimento direto no País, 
entre outras operações) registrou re-
sultado negativo de US$ 1,879 bilhão.

RF apreendeu R$ 1,8 
bilhão em produtos

Ao longo de 2015, a apreen-
são total de mercadorias realizada 
pela Receita Federal em ações de 
combate ao contrabando, à pirataria 
e a outras irregularidades aduanei-
ras chegou a R$1,889 bilhão. O valor 
é 4,86% maior do que em 2014, 
quando foram apreendidos R$ 1,801 
bilhão, e inferior, apenas, ao regis-
trado em 2012 (R$ 2,025 bilhões). 
Os destaques foram armas e muni-
ções – que superaram em 43,16% o 
valor arrecadado em 2014.

FOTO: Reprodução/Internet

Em 2015, o Banco Central teve prejuízos de R$ 89,657 bilhões em operações referentes à venda da moeda americana no mercado futuro

O fluxo de visitantes em sho-
ppings no Brasil caiu 2% em janeiro, 
na relação com mesmo mês do ano 
passado, de acordo com o Indicador 
de Fluxo em Shopping Center (Iflux), 
desenvolvido pelo Ibope Inteligência 
e o Mais Fluxo. A queda foi influen-
ciada, principalmente, por centros 
de compras voltados para o público 
popular e empreendimentos classifi-
cados como secundários.

Os shoppings “qualificados”, 
que são aqueles que atendem majo-
ritariamente clientes de classe AB1, 
tiveram elevação de 2,7% no fluxo 
de pessoas, ritmo mais fraco que o 
observado em igual mês de 2015, de 
alta de 8,8%. Os shoppings médios, 
que atraem clientes de classe B, re-

gistraram avanço de 0,5%, frente ao 
ganho de 6,1% em janeiro de 2015. 
Já os shoppings populares, que aten-
dem principalmente clientes de clas-
se B e C, perderam 3,3% em fluxo, 
enquanto no primeiro mês de 2015 
houve recuo de 4,1%.

“Isso responde a uma questão 
que foi repetida várias vezes ao 
Ibope no decorrer do ano passa-
do: os shoppings de alto padrão 
têm sofrido menos com a crise 
do que os demais? E a resposta é 
que, por enquanto, sim”, disse a 
diretora da unidade de shopping, 
varejo e imobiliário do IBOPE Inte-
ligência, Márcia Sola.

A pesquisa revelou também 
que a localização e o posiciona-
mento continuam sendo a cha-
ve para o sucesso dos shoppings, 
principalmente em momentos 

de crise. Prova disso são os em-
preendimentos classificados como 
secundários, ou seja, centros de 
compras maduros mas sem po-
sicionamento claro no mercado, 
que registraram perda de fluxo 
muito acima da média dos demais 
shoppings. O recuo nesse caso foi 
de 6,2%, baixa maior do que a 
perda de 1,6% no ano passado.

Os líderes locais, que são sho-
ppings maduros e com posicio-
namento claro na sua área de 
influência, registraram alta de 
1,7%, diante uma baixa de 0,3% 
em janeiro do ano passado. Já os 
shoppings dominantes, líderes ab-
solutos em seus mercados e com 
capacidade de atrair consumido-
res além de sua área de influência, 
avançaram 0,4%, ante uma alta de 
2,4% na mesma comparação.

Fluxo de visitantes tem queda de 2%
ShOPPingS nO BRASil

Lucas Hirata
Da Agência Estado

A inflação para famílias 
com renda até 2,5 salários 
mínimos, medida pelo Índi-
ce de Preços ao Consumidor 
– Classe 1 (IPC-C1), ficou em 
1,91% em janeiro deste ano. 
Segundo a Fundação Getu-
lio Vargas (FGV), o índice é 
superior ao registrado em 
dezembro de 2015 (0,97%). 
Em 12 meses, o IPC-C1 acu-
mula 11,42%.

As taxas medidas pelo 
IPC-C1 também são superio-
res às registradas pelo Índi-
ce de Preços ao Consumidor 

Brasil (IPC-BR), que mede a 
inflação para todas as faixas 
de renda. O IPC-BR teve ta-
xas de 1,78% em janeiro e 
10,59% em 12 meses.

Entre as classes de des-
pesa que tiveram os maiores 
aumentos de preços estão 
transportes e alimentação. 
Os gastos com transportes 
subiram 4,02% em janeiro, 
puxados pelo aumento das 
tarifas dos ônibus urbanos 
(6,11%).

A alimentação teve in-
flação de 2,63%, principal-
mente devido à alta de pre-
ços de hortaliças e legumes 
(19,99%).

Inflação acumula taxa 
de 11,42% em 12 meses

FAMÍliAS COM REnDA MAiS BAiXA

O número de re-
cuperações judiciais re-
queridas por empresas 
subiu 29,7% em janeiro 
de 2016 na comparação 
com o mesmo mês do 
ano passado, a Serasa 
Experian de Falências e 
Recuperações. 

Foram 96 pedidos 
feitos em janeiro deste 
ano, dos quais 51 por 
micro e pequenas em-

presas, 23 por médias 
empresas e 22 por gran-
des companhias. 

De acordo com os 
economistas da Serasa 
Experian, os juros altos 
e o aprofundamento 
da recessão econômica, 
iniciada em meados de 
2014, estão afetando a 
capacidade financeira 
das empresas brasileiras, 
favorecendo o aumento 
de pedidos de recupera-
ções judiciais. O número 
de falências caiu 10,6%.

Pedidos subiram 
29,7% em janeiro

RECUPERAÇÃO JUDiCiAl

Vitor Abdala
Da Agência Brasil

Cynthia Decloedt
Da Agência Estado



Médico Ugo Guimarães 
Filho, Sras. Lúcia Helena 
Wanderley Sá, advogada 
Ivete Bezerra Espínola, 
Sra. Isa Arroxelas Mace-
do, empresários Euclides 
Vasconcelos, Ana Maria 
Brito de Sousa e Aldeci 
Fernandes, procurador 
federal do Trabalho, 
Eduardo Varandas Ara-
runa, publicitária Rosália 
Lucas.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  Diante da crise que vivemos, 
a atitude da presidente Dilma 
Rousseff  em ir  ao Congresso 
Nacional na abertura do ano le-
gislativo foi de uma coragem de 
uma mulher de fibra e que luta.
  As poucas vaias que recebeu 
foram de parlamentares mal-edu-
cados, diante de uma mulher e da 
autoridade máxima do nosso País.

Zum Zum Zum

FOTO: Dalva Rocha

Carnaval
A CAPITAL 

paraibana continua 
hoje com o Folia de 
Rua onde desfillam 
os blocos Canto 
do Tetéu, Cordão 
do Frevo Rasgado 
e Viúvas do Bela 
Vista.

Já em Cajazei-
ras começa amanhã 
o seu tradicional 
Carnaval que vai 
até o dia 9, tendo 
como atrações no 
palco em Agrovila, 
no Centro, Aviões 
do Forró, Simone e 
Simaria.

Momento feliz dos estimados Edna e Joaquim Martins na comemoração dos seus 50 anos de casados

“Prometer que irá se 
comportar no Carnaval é 
o mesmo que dizer que irá 
começar um regime numa 
segunda-feira”

“Dos momentos mais 
simples eu faço uma 
festa e da festa, meu
 bem, eu faço um eterno 
Carnaval”

DOUGLAS MICHELL VÂNIA CAMPOS

    Fabiana Gama e George Carneiro Braga curtem temporada em Miami, retornando 
após o Carnaval.

FOTO: Dalva Rocha

As amigas Irenita Bronzeado e Jane Oliveira foram prestigiar as bodas 
de ouro de Joaquim e Edna Martins

Holocausto

Cleópatra
O MAQUIADOR 

oficial da marca Natura, 
Marcos Costa, sugere 
para este Carnaval a 
maquiagem inspirada em 
Cleópatra, a monarca 
mais famosa do Egito, 
utilizando os produtos da 
linha Natura Una.

Primeira mulher a 
usar pigmento vermelho 
nos lábios, Cleópatra no 
cinema foi interpretada 
pela atriz Elizabeth Taylor 
que ajudou a eternizá-la 
como uma das mulheres 
mais belas da história.

FOTO: Goretti Zenaide

Socorro Brito, Stella Barros e Ana Amélia Guimarães na folia do Esporte Clube Cabo Branco

FOTO: Goretti Zenaide

Alegria, alegria das irmãs Claude Peixoto e Ana Adelaide Peixoto no 
bloco das Piabas

As Raparigas de Chico
NA SUA QUINTA EDIÇÃO, o bloco “As Raparigas de 

Chico Buarque” promete agitar o sábado de Carnaval no 
Centro da cidade, defronte ao Sebo Cultural a partir das 15h.

O bloco, que homenageia o cantor e compositor Chico 
Buarque de Holanda através da reunião de fãs e admirado-
res do artista, foi criado em 2010 por Ana Costa com apoio 
de Sílvia Patriota, Heriberto Coelho, Ademilson José (autor 
do hino), Deinha Claro, Socorro Pontes, Khívia Carvalho, 
Gilson Renato e Mana Lia. 

A animação será com a Orquestra Sanhauá, sob a 
regência do Maestro Teínha, Coral Voz Ativa regido pelo 
maestro Luiz Carlos Otávio, o tecladista Fábio Torres e o 
baterista Danilo, além da Banda Mafiota e o DJ Golô.

   A advogada Socorro Brito já agendou passar o Carnaval na folia do Recife. 
Segue neste sábado para a capital pernambucana.

    Ruth Avelino vai estar fora da folia neste Carnaval. Passa o feriadão curtindo 
a cidade de Bananeiras.

FOTO: Sebastian Fernandes

Um dos modelos da nova coleção “Barroco Tropical Paraibano”, da estilista Lúcia Chianca

Há vagas
O UNIPÊ, na última 

terça-feira, abriu inscri-
ções para professores de 
Enfermagem. São duas 
vagas, sendo uma para a 
área Médico Cirúrgica e 
outra para a Pediátrica.Parceria

NO PRÓXIMO 
mês as eleições domi-
nam os cooperados da 
Unimed João Pessoa 
que tem três chapas 
em quem votar para 
o comando daquela 
cooperativa. A chapa 
da situação é liderada 
por Demóstenes Cunha 
Lima e as da oposição 
por Gualter Ramalho e 
André Pacelli.

   O médico Nonato Spinelli avisando que está compondo a chapa de Gualter 
Ramalho nas eleições para nova diretoria da Unimed JP.

Eleições

OS SERVIÇOS de 
drenagem, terraplanagem 
e pavimentação da Rua 
Projetada, na Praia do 
Jacaré serão realizadas 
pela construtora BRTEC 
Ltda EPP, através de uma 
parceria com a Prefeitura 
de Cabedelo. 

A empresa recebeu 
em doação um terreno do 
Município e em contrapar-
tida fará a obra.

O PROFESSOR 
Ary Prata, gerente da 
5a Regional de Edu-
cação na cidade de 
Monteiro, foi selecio-
nado para participar 
do programa “Morei 
Morim - Formador 
de Formadores” em 
hebraico, criado pela 
International School of 
Holocaust Studies Yad 
Vashem e administrado 
pela Fundación Bamá 
da Argentina

Além de participar 
do programa, o profes-
sor Ary celebrou uma 
parceria com o Museu 
do Holocausto de 
Curitiba para auxílio às 
práticas pedagógicas 
a serem desenvolvidas 
nas escolas do Cariri 
paraibano.

Barroco Tropical Paraibano
O BELÍSSIMO CONJUNTO ARQUITETÔNICO da Igreja 

de São Francisco foi cenário de apresentação da coleção 
“Barroco Tropical Paraibano 2016”, assinado pela estilista 
paraibana Lúcia Chianca, inspirada na Igreja da Guia, em 
Lucena, que ela conhece desde a infância.

As peças foram criadas exclusivamente para a Oficina 
de Modelagem e Tecnologia em Produção de Vestuário 
“Monumentos Bordados”, que ela ministrou para artesãs em 
Alagoa Nova, a convite do professor Zé Augusto através 
de convênio entre a UFPB e o Sebrae.

    A Alliance Empreendimentos foi considerada pelo Ranking ITC, uma das 100 
construtoras de melhor desempenho no Brasil. A empresa ocupa o 55o lugar, com dez 
obras que somam 285.067,22 metros quadrados de área construída.
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Convites para festas de aniversário 
ou mesmo para baladas noturnas são 
frequentes entre jovens, principalmente 
durante a adolescência, mas muitos pais 
são contra esse comportamento. Porém, 
quando eles atingem uma certa idade, 
“batem o martelo” e querem ter liberda-
de para desfrutar algumas experiências 
sem a presença dos pais. Mas devido ao 
clima de insegurança que o brasileiro vive 
hoje, os pais se revelam contra a saída dos 
filhos adolescentes para festas noturnas. 

Na enquete de hoje sobre se os ado-
lescentes devem sair sozinhos para festas 
noturnas, de oito dos pais que responde-
ram a pergunta, apenas dois afirmaram 
ser a favor, mas com muitas ressalvas. 
Uma das mães disse que só libera se o 
filho tiver bom comportamento e se for 
responsável. Ela enfatizou que o funda-
mental para poder liberar o filho para 
alguma festa é observar se em casa existe 
um ambiente de confiança e respeito en-
tre o filho e os pais. 

A maioria dos pais respondeu que é 
contra a saída do filho adolescente para 
festas sem a companhia de um parente 
ou irmão adulto. Os pais alegam imatu-
ridade, que o adolescente não tem como 
se defender de alguma situação adversa 
e que eles são facilmente influenciáveis, 
ou seja, podem muito bem aceitar um 
convite para experimentar alguma droga 
por influência de amigos e se perderem 
por caminhos totalmente errados. 

Pais não aceitam que adolescentes frequentem festas sozinhos
OPINIÃO PÚBLICA

Enquete

“Não concordo que 
um adolescente saia 
sozinho para festas 
noturnas. Eles além 
de não terem noção 
do perigo podem 
ser facilmente 
seduzidos por 
convites que partem 
de adultos inescrupulosos. Tenho certeza 
que muitos adolescentes que estão hoje 
no mundo das drogas entraram através de 
convites altamente sedutores de que iriam 
ganhar dinheiro fácil e ficar ricos do dia 
para a noite”.
Valesca lima
Operadora de caixa

“Sou totalmente 
contra liberar um ado-
lescente para festas 
sem a companhia de 
alguém da família. Sou 
a favor sim, que ele 
estude, que pratique 
esporte e não que 
saia pra festinhas com 
amigos, porque o mundo está muito violento 
e comandado pelo tráfico de drogas. Enquanto 
meu filho for de menor e morar comigo ele não 
vai a festas sozinho, mas quando ele completar 
18 anos, aí sim, terá responsabilidade e consci-
ência para decidir o que fazer da vida”.
edilson de sousa 
Microempresário

“Eu acho melhor es-
perar que ele atinja 
a maioridade, mas 
quando o convite 
para ir a uma festa é 
feito por alguém que 
a gente conhece, 
antes dele ir, oriento 
para ele não se 
separar dos amigos e peço para ele não fazer 
nada sozinho. Também converso bastante 
com ele sobre bebidas, sexo e drogas, pois 
é provável que os adolescentes tenham 
contato com isso. Em caso de sexo, oriento 
para que ele use sempre a camisinha”.
Vanessa da silVa 
Professora

“Sou totalmente 
contra liberar um filho 
meu adolescente para 
sair à noite com ami-
gos, porque o tempo 
em que vivemos está 
muito violento e prin-
cipalmente porque o 
adolescente não tem 
poder de decisão. Ele pode cair em qualquer 
enrascada e não vai saber se defender se for 
acusado por algo que não fez. Primeiro ele 
tem que ser bastante responsável. Mesmo 
assim, só libero se ele estiver com alguém de 
confiança da família”.
João luiz 
Funcionário público

“Atualmente sou 
totalmente contra por 
causa da violência, e a 
todo instante aconte-
cem crimes e roubos. 
Um jovem que ganha 
a liberdade dos pais 
logo cedo não tem 
um futuro promissor. 
Todos que ganham as ruas logo cedo são 
facilmente influenciados a beber e a fumar, 
e por isso não concordo não. São raros os 
adolescentes que conseguem a liberdade 
dos pais e se comportam bem. A maioria, 
infelizmente, parte para as drogas”.
ana inês
Chef de cozinha

“Não concordo com 
adolescente nas ruas. 
Adolescente tem 
que estar em casa, 
estudando e ajudando 
os pais. Sou contra a 
liberação de adolescen-
tes para ir a festas logo 
cedo, porque eles se 
entregam à opinião da maioria e partem para 
a prática de atos ilícitos, ou seja, passam a 
beber e se sentem poderosos achando que 
podem fazer tudo. E enquanto eles estão 
se achando poderosos, os pais que liberam, 
ficam sem saber de nada em casa vendo TV”.
Jaqueline Veloso
Estudante de Marketing

“Eu não sou a favor, mas 
em certos casos libero 
para que ele saia com 
os amigos da escola, 
para que ele possa se 
sentir uma pessoa 
responsável. Mas não 
gosto de liberar demais. 
O filho adolescente 
é uma pessoa imatura e todos os dias vemos 
nos jornais o aumento da violência em todo o 
País. Isso nos deixa bastante preocupados e, ao 
mesmo tempo, não podemos criar nossos filhos 
presos impedindo que eles ganhem confiança. É 
uma situação preocupante”.
Janailton santos
Frentista

“Sozinho jamais. O 
adolescente tem que 
sair acompanhado 
sempre porque o 
mundo está muito 
violento e temos que 
educar muito o filho 
para que ele possa 
ganhar a liberdade 
das ruas. Filho meu e adolescente tem que 
estar sempre acompanhado. Quero saber 
tudo o que ele está fazendo e com quem. Não 
concordo que o adolescente seja liberado 
para festas noturnas, porque ele pode cair em 
maus lençóis”.
maria do socorro 
Dona de casa

Operação segue até a 
Quarta-Feira de Cinzas em 
trechos críticos da BR-230

PRF reforça fiscalização com radar
OPERAÇÃO PÉ NO FREIO

A Polícia Rodoviária Fede-
ral vem intensificando as fis-
calizações com radares na BR-
230, na Paraíba, desde a última 
segunda-feira (1º). Em quase 
quatro horas de operação, fo-
ram flagrados 434 veículos co-
metendo abuso de velocidade 
entre Santa Rita e São Miguel 
de Taipu. Nesse trecho, a PRF 
utilizou dois radares fotográfi-
cos que antecipam em até um 
quilômetro de distância o re-
gistro da velocidade do veículo. 
Com a operação denominada 
“Pé no Freio”, a PRF pretende 
reforçar até a Quarta-Feira de 
Cinzas, dia 10 de fevereiro, as 
fiscalizações nos locais consi-
derados, segundo dados esta-
tísticos, trechos críticos com 
maior incidência de acidentes 
por excesso de velocidade dos 
condutores.

Segundo dados da Polícia 
Rodoviária Federal na Paraíba, 
em 2015 foram contabilizados 
302 acidentes provocados por 
excesso de velocidade, repre-
sentado 10,96% do total de 
desastres no Estado. No total, 
75 pessoas saíram feridas gra-
vemente e 22 morreram. Em 
contrapartida, o aumento da 
fiscalização de velocidade e de 
autuações desse tipo propor-
cionou uma queda de 25,6% 
nos acidentes que tiveram 
essa causa como fator deter-
minante.

Registro a distância
O equipamento já utiliza-

do pelos policiais rodoviários 
federais é capaz de capturar 
imagens em até um quilôme-
tro de distância e funciona por 
até oito horas seguidas em 
qualquer condição climática. 
Segundo a PRF, primeiro a foto 
é tirada com o limite máxi-

mo que o dispositivo suporta. 
Após o primeiro registro, outra 
foto é tirada para identificar 
a silhueta e a placa do veícu-
lo. O radar vem para ajudar a 
coibir os abusos de motoristas 
imprudentes e tentar garantir 
mais tranquilidade para quem 
trafega dentro das normas, 
pois muitas vezes os conduto-
res responsáveis são vítimas 
das inconsequências de outros 
motoristas. 

A imprudência é um dos 
fatores preponderantes no au-
mento do índice de acidentes 
no Brasil. Embora na Paraíba 
esses números venham sendo 
reduzidos a cada ano, o exces-
so de velocidade ainda é apon-
tado como um dos maiores 
culpados, já que é considerado, 
juntamente com a embriaguez 
ao volante e as ultrapassagens 
forçadas, causador de ocorrên-
cias com altíssimos riscos de 
lesões graves e mortes. 

Radares sequenciados
A operação está sendo 

realizada de modo diferente 
àquela convencionalmente 
utilizada. Os radares estão 
sendo posicionados estrate-
gicamente a 15 quilômetros 
de distância um do outro para 
que a percepção de fiscaliza-
ção seja maior, a exemplo dos 
já citados entre os municípios 
de Santa Rita e São Miguel de 
Taipu.

Motoristas que sempre 
adotam a estratégia de dimi-
nuir a velocidade próximo aos 
radares fixos, sabendo onde 
eles se encontram, agora te-
rão suas intenções frustradas 
com os equipamentos móveis 
da PRF. Ainda que o condutor 
perceba a presença da equipe 
da PRF e, consequentemente, 
reduza a velocidade, o flagran-
te já foi feito, pois o alcance do 
equipamento opera com, no 
mínimo, 500 metros do alvo, 
ou seja, quando a fiscalização é 
vista pelo motorista o registro 
já foi feito pela PRF. 

Pilotos com sinais de embriaguez são punidos

A Capitania dos Portos 
já está com todo o seu efetivo 
empenhado na Operação Ve-
rão e também durante o pe-
ríodo de Carnaval. A atuação 
acontece nos municípios li-
torâneos da Paraíba, inclusi-
ve desenvolvendo ações edu-
cativas e de orientação aos 
condutores de embarcações. 

O comandante da Ca-
pitania dos Portos da Pa-
raíba, capitão de Fragata 
Luis Soares, disse que o 
órgão está comprometido 

e empenhado no combate 
ao mosquito Aedes aegypti 
esclarecendo a população 
em geral sobre as medidas 
de prevenção. Ontem, ele 
participou de reunião, no 
1º Grupamento de Enge-
nharia e Construção, onde 
foram discutidas diretrizes 
junto com o Exército, Se-
cretaria de Estado de Saú-
de e outros órgãos.

Desde o início da Opera-
ção Verão, em dezembro, se-
gundo o capitão Luis Soares, 
estão sendo utilizados vários 
equipamentos, entre eles, 
lanchas, motos aquáticas e 

tendas com equipes volan-
tes.  O etilômetro (bafôme-
tro) está sendo utilizado em 
João Pessoa, Cabedelo e nas 
ações realizadas no interior 
do Estado. O objetivo é evitar 
que pilotos de embarcações 
aquáticas trafeguem com 
sintomas de embriaguez. 

A Capitania dos Portos 
também vai punir o excesso 
de passageiros nas embar-
cações, considerado uma 
das infrações mais graves e, 
dependendo do risco que as 
pessoas são expostas, o con-
dutor e/ou proprietário da 
embarcação poderão sofrer 

várias punições, entre elas, 
multa que pode alcançar o 
valor de R$ 3.200,00.

O infrator também pode 
responder inquérito adminis-
trativo na Capitania dos Por-
tos, com possível encaminha-
mento ao Ministério Público 
Federal e, ainda, ser enqua-
drado no Art. 261 do Código 
Penal (expor a perigo embar-
cação ou aeronave, própria 
ou alheia, ou praticar qual-
quer ato tendente a impedir 
ou dificultar navegação marí-
tima, fluvial ou aérea: pena - 
reclusão, de dois a cinco anos 
e prisão em flagrante).

AÇÕES NO MAR

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

FOTOS: Marcos Russo

Nos casos mais graves, com mais de 50% da velocidade máxima da via ex-
cedida, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê infração gravíssima, o 
condutor acumula sete pontos na CNH e sofre a penalidade de multa no 
valor de R$ 574,62, além da suspensão imediata do direito de dirigir e 
apreensão do documento de habilitação. 

Fique atento

Agentes da Polícia Rodoviária Federal vistoriam a documentação dos motoristas e dos veículos e coibem o excesso de velocidade

José Alves 
zavieira2@gmail.com
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Fiscais da Seman atuarão neste 
carnaval em JP para coibir abusos
Os conhecidos paredões 
de som serão os mais 
fiscalizados neste período

A Secretaria de Meio 
Ambiente de João Pessoa 
(Semam) está trabalhando 
nas prévias e durante o car-
naval, em regime especial de 
plantão, para coibir casos de 
poluição sonora. Durante o 
desfile dos maiores blocos 
da prévia carnavalesca da 
capital, todas as equipes de 
fiscais da Semam caem em 
campo, orientando a popu-
lação para que não extrapole 
o uso dos paredões de som, 
que estão proibidos. 

Os profissionais da Se-
mam atuam em parceria com 
fiscais da Secretaria de De-
senvolvimento Urbano (Se-
durb), da Superintendência 
de Mobilidade Urbana (Se-
mob), equipes da Polícia Mili-
tar, do Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (Samu) 
e do conselho Tutelar. Quem 
for flagrado com equipamen-
tos do tipo paredões de som 
terá o aparelho apreendido e 
será imediatamente encami-

nhado para as delegacias. 
Durante o carnaval, 

os fiscais da Semam con-
tinuam trabalhando nor-
malmente, com duas equi-
pes por dia, de domingo a 
quinta-feira, das 7h às 22h 
e sexta e sábado, das 7h 
às 2h. A aferição ou medi-
ção do som é feita com um 
aparelho chamado decibe-
límetro. A emissão sonora 
é permitida considerando 
a área, de acordo com o có-
digo Municipal de Meio Am-
biente, por meio do Decreto 
nº 4.793, de 21 de abril de 
2003. Por exemplo: se num 
determinado bairro há ca-
sas e hospitais, essa área é 
considerada zona diversifi-
cada. Para zona residencial 
é permitida a emissão de 
45 a 55 decibéis, já a zona 
diversificada, de 50 a 65 de-
cibéis e em zona industrial, 
de 60 a 70 decibéis.

Em 2015, a Semam rece-
beu 3.336 denúncias de po-
luição sonora, de um total de 
5.085 queixas. As denúncias 
de poluição sonora podem 
ser feitas pelos telefones 
3218-9208 e 0800 281 9208.

No município de Monteiro (a 
303 km de João Pessoa), a Secre-
taria de Estado da Saúde (SES), em 
parceria com o Exército Brasileiro e 
a Prefeitura, também está realizan-
do as visitas aos imóveis, dentro das 
ações de combate ao mosquito Ae-
des aegypti. São 22 homens do 31º 
Batalhão de Infantaria Motorizado, 
de Campina Grande, que foram re-
forçar a ação iniciada no município 
desde o dia cinco de janeiro, com o 
Corpo de Bombeiros. Os soldados 
ficam até o próximo dia cinco, pa-
ram no período de Carnaval e re-
tornam no dia 15 de fevereiro. Em 
Monteiro, são 12.500 imóveis. 

Ação semelhante, que consiste 
em visitar casa a casa à procura de 
focos e criadouros do mosquito que 
transmite a dengue, chikungunya e 
zika, vem ocorrendo em João Pes-
soa, Campina Grande, Santa Rita, 
Cabedelo e Bayeux, com a presença 
do Exército. Já no Conde, Alhandra 
e Malta, o trabalho vem sendo rea-
lizado com o Corpo de Bombeiros.

Segundo a gerente da 5ª Re-
gional de Saúde da SES, Ravena Fa-
rias Silva, entre dezembro e janeiro 
houve uma redução na quantidade 
de notificação de casos suspeitos 
das doenças em Monteiro. No últi-
mo mês de dezembro, foram 1.710 
casos notificados, já em janeiro, são 
272 notificações. “A nossa percep-
ção é que a diminuição na quan-
tidade de casos suspeitos já seja 
resultado do trabalho que vem sen-
do desenvolvido no município por 
meio da parceria entre a SES, Exér-
cito e Prefeitura”, disse. 

Ela explicou que a participação 
dos bombeiros ocorreu no dia cinco 
de janeiro e foi muito importante 
porque fizeram o trabalho nos lo-
cais de difícil acesso, assim como a 
presença de seis homens da 1ª Ge-

Estado envia Exército às ruas contra o mosquito
PARCERIA BEM-SUCEDIDA

rência Regional de Saúde que pas-
saram duas semanas com o fumacê 
costal, realizando o trabalho nos 
becos e prédios públicos. “Além de 
todo esse pessoal, ainda temos 15 
Agentes de Controle de Endemias 
que continuam fazendo seu traba-
lho rotineiro”, explicou. 

“A nossa expectativa é que es-
ses números caiam por completo, 
pois, além das visitas domiciliares, 
estamos trabalhando, de forma 
muito intensa, na conscientização 
da população por meio de rádios 
comunitárias, palestras nas escolas 
e faculdade”, concluiu.

Soldados do 15o BIMtz e agente da Secretaria da Saúde durante ação casa a casa 
A montagem da estrutu-

ra que dará suporte aos des-
files do Carnaval Tradição 
2016 – João Pessoa de Todos 
será iniciada hoje. Na Aveni-
da Duarte da Silveira, a Beira 
Rio, na Torre, serão instala-
das três arquibancadas, cada 
uma com capacidade para 
mil pessoas. 

Além disso, serão mon-
tados também três cama-
rotes: um para comportar 
a imprensa que irá cobrir o 
evento, outra para os jurados 
e um terceiro para pessoas 
com problemas de acessibi-
lidade. “Devemos terminar 
a montagem na sexta-feira, 
pois o processo todo é muito 
rápido, então tudo deverá es-
tar pronto para passar pela 
vistoria que acontece no sá-
bado”, explicou o chefe da Di-
visão de Eventos da Funjope, 
Nelson da Silva Pimentel. 

Ainda em relação à es-
trutura, além das arquiban-
cadas e camarotes, também 
serão colocados no local 20 
banheiros químicos. O Samu 
também disponibilizará uma 
unidade de suporte básico 
(ambulância) com um con-
dutor e um socorrista que 
estarão no local todos os dias 
a partir das 17h para atender 
aos participantes dos desfiles. 

A segurança do local 
contará com o reforço da 
Guarda Municipal que colo-
cará um efetivo de 25 pes-
soas por noite para assegu-
rar a tranquilidade no local. 

O carnaval Tradição 
2016 tem início neste sába-
do (6) e segue até a segun-
da-feira (8), com o desfile de 
42 grupos, entre tribos indí-
genas, clubes de orquestra, 
escolas de samba, ursos car-
navalescos e batucadas.

Camarotes já estão sendo 
montados na Beira Rio

CARNAVAL TRADIÇÃO

Expediente estadual hoje só ao meio-dia
O Governo do Estado, por 

meio da Secretaria de Estado 
da Administração, publicou 
portaria no Diário Oficial de 
ontem em que altera o expe-
diente nas repartições públicas 
estaduais por conta das festi-
vidades carnavalescas. A alte-
ração no expediente é válida 
tanto para a administração di-
reta quanto indireta, e incluiu 
também a apresentação do 
Bloco Muriçocas do Miramar, 
que aconteceu na noite dessa 
quarta-feira em João Pessoa. 
De acordo com a portaria, hoje 

o ponto será facultativo até o 
meio-dia apenas para as repar-
tições públicas estaduais da ca-
pital paraibana. 

Nos dias 8 e 9, segunda e 
terça-feira de carnaval, o ex-
pediente será facultativo. Na 
Quarta-Feira de cinzas (10), 
o expediente será facultativo 
até o meio-dia. Ainda de acor-
do com o ato, o funcionamen-
to de todos os serviços essen-
ciais deverá ser preservado.

 
Recolhimento de veículos
A portaria determina 

ainda que os veículos oficiais, 
inclusive os de representa-
ção da administração direta 
e indireta do Poder Executi-
vo deverão ser recolhidos às 
repartições de origem, ou ao 
centro Administrativo, após 
o término do expediente 
desta sexta-feira (5), sendo 
liberados uma hora antes 
do início do expediente na 
Quarta-Feira de cinzas.

Qualquer liberação ex-
cepcional deverá ser prece-
dida de autorização do Gabi-
nete Militar do Governador, 

com exceção de ambulân-
cias, veículos de fiscaliza-
ção da Secretaria de Estado 
da Receita, da Secretaria de 
Estado da Administração 
Penitenciária, da Segurança 
e Defesa Social, das Polícias 
civil e Militar e do Gabine-
te Militar ou que estejam a 
serviço deste. A responsa-
bilidade pela apreensão de 
veículos transitando sem 
autorização nesse período 
é da Polícia Militar, que de-
verá recolhê-los ao Gabinete 
Militar do Governador.

MURIÇOCAS ALTEROU HORÁRIO

A maioria dos per-
missionários que comer-
cializam produtos horti-
frutigranjeiros nos três 
entrepostos da Empresa 
Paraibana de Abasteci-
mento e Serviços Agrí-
colas (Empasa) – João 
Pessoa/Campina Grande/
Patos – vai fechar seus bo-
xes no domingo (7) e ter-
ça-feira (9) de Carnaval. A 
informação é do diretor 
de Operações Tavinho 
Santos, que está respon-
dendo pela presidência 
da estatal, por conta do li-

cenciamento do presiden-
te José Tavares Sobrinho.

De acordo com a 
edição do Diário Oficial 
de ontem, a parte admi-
nistrativa da Empasa não 
funcionará do sábado (6) 
até o meio-dia da quarta-
feira (10), mas os vigilan-
tes e o pessoal das por-
tarias continuarão com 
suas escalas de plantões. 
Para o diretor Tavinho, 
essa medida não atrapa-
lhará o andamento da co-
mercialização. “Os hotéis, 
pousadas, restaurantes, 

lanchonetes, mercadi-
nhos não serão afetados 
nesse período por con-
ta dos estoques estarem 
bem supridos. E tem até 
alguns comerciantes que 
seus produtos são pere-
cíveis e não param nem 
no Carnaval”, explicou o 
diretor.

A comerciante Jose-
nilça Batista de Paula, que 
comercializa frutas frescas 
e secas, disse que o ideal 
seria os clientes se abaste-
cerem com antecedência. 
“Esse período é sempre 

assim e como todos já sa-
bem, é melhor se prevenir 
adquirindo os produtos 
antes para não faltar nos 
dias em que fecharmos os 
nossos estabelecimentos”, 
revelou Josenilça.

Os entrepostos da 
Empasa ficam na Aveni-
da Raniere Mazilli, s/nº, 
Bairro Cristo Redentor 
(João Pessoa); Rua Dou-
tor Vasconcelos, Bairro 
Alto Branco (Campina 
Grande); e Rua Proje-
tada 18, Bairro Jardim 
Magnólia (Patos).

Empasas de João Pessoa CG e Patos fecham dias 7 e 9

Os foliões que vão se des-
locar de João Pessoa para o 
carnaval no conde e Jacumã, 
no Litoral Sul, terão um moti-
vo a mais para escolher esse 
roteiro nos quatro dias do 
carnaval. É que a empresa de 
transporte Santa Maria, que 
faz as linhas para as duas lo-
calidades, montou um esque-
ma especial de ônibus para 
este período que começa a 
ser executado amanhã, dia 5, 
a partir das 16h, e só termina 
na quarta-feira (10), às 14h. 

Para a linha 5301 (João 
Pessoa/Jacumã via conde) 
serão disponibilizados sete 
ônibus, com intervalos en-
tre as viagens de 20 e 25 
minutos, entre às 4h e 1h do 
dia seguinte. O trajeto dessa 
linha passa pela Lagoa, Es-

tação Ferroviária, B. Rohan, 
Trincheiras, cruz das Armas, 
BR-101, conde e Jacumã.

Já para a linha 5305 
(João Pessoa/Jacumã via PB-
008) serão oito veículos, com 
intervalos entre 20 e 25 mi-
nutos, entre às 4h e 1h do dia 
seguinte, passando pela Es-
tação Ferroviária, Lagoa, Av. 
Dom Pedro II, UFPB, Bancá-
rios, Valentina, Muçu Magro, 
PB-008 até Jacumã. 

“com esse esquema es-
pecial atenderemos, de uma 
forma ainda mais ágil  as pes-
soas que desejarem ir para o 
conde e Jacumã neste perío-
do, já que estas duas localida-
des são roteiros tradicionais 
nesta época do ano”, disse a 
diretora da Santa Maria, La-
rissa Nascimento.

Transporte coletivo terá 
oferta de novos horários

LINHAS DO CONDE E JACUMÃ

FOTO: Secom-PB
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Penitenciárias da PB recebem 
mais equipamentos de inspeção
Campina Grande, Cajazeiras, 
Catolé do Rocha, Patos e 
Sousa serão beneficiados 

UFCG inscreve para 
auxílio-moradia 

As inscrições para o Programa 
Auxílio Moradia e Residência Univer-
sitária da Universidade Federal de 
Campina Grande, campus sede, vão 
até 12 de fevereiro. São oferecidas 
15 vagas para auxílio-moradia, qua-
tro para a residência feminina e 11 
para a masculina. A seleção prioriza 
estudantes matriculados em cursos 
de graduação na modalidade pre-
sencial, que apresentem renda fa-
miliar per capita não superior a um 
salário mínimo e meio, que tenham 
concluído o Ensino Médio em escola 
pública ou em particular na condi-
ção de bolsista; que não residam em 
Campina Grande ou em municípios 
adjacentes e que não tenham con-
cluído outro curso de graduação.

Procon-JPmóvel 
atende no Valentina

O Procon-JP vai estar hoje no 
Valentina Figueiredo (Praça da Igre-
ja Católica) com o programa Procon-
JPmóvel, das 13h às 17h. A última 
visita do Procon-JPmóvel foi na Co-
munidade Glauce Burity, no bairro 
do Grotão, na última terça-feira, rea-
lizando cerca de 30 atendimentos e 
dez aberturas de reclamação, com o 
consumidor já saindo do local com a  
audiência marcada. Os procedimen-
tos abertos nos bairros visitados 
terão as audiências de conciliação 
realizadas no mesmo local, em tor-
no de 30 dias. Para o atendimento, 
é necessário levar originais e cópias 
da Identidade, CPF, comprovante de 
residência e a documentação refe-
rente à reclamação. A ação volta no 
dia 16 de fevereiro, no Esplanada. 

Sedh reforça luta 
contra o mosquito

A Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Humano (Sedh) re-
forçou, na manhã de ontem, durante 
reunião técnica com gerentes e ser-
vidores, a convocação do Governo do 
Estado para que todos se engajem 
nas ações de combate ao mosquito 
Aedes aegypti, transmissor da den-
gue, zika e chikungunya.  Além das 
ações que já estão sendo adotadas, 
como o Dia de Faxina nos setores, 
outras iniciativas serão realizadas. 
O Núcleo de Segurança Alimentar, 
que acompanha a implantação de 
cisternas, irá mobilizar os beneficiá-
rios do programa para o engajamen-
to na campanha. Outra equipe que 
também trabalha diretamente com 
o público irá distribuir 6 mil panfle-
tos entre famílias em situação de 
vulnerabilidade social. 

Previsão do tempo 
para a Paraíba 

A Agência Executiva de Ges-
tão das Águas da Paraíba (Aesa) 
prevê para hoje sol com variação de 
nuvens com possibilidade de chuvas 
localizadas para a faixa litorânea. A 
previsão é válida ainda para as re-
giões do Agreste e Brejo. De acordo 
com a Aesa, as temperaturas nessas 
regiões, que compõem o setor leste 
do Estado, deverão ser as seguintes: 
Litoral, máxima de 30ºC e mínima 
de 25ºC; Brejo, máxima de 29ºC e 
mínima de 21ºC e para a região do 
Agreste, máxima de 30ºC e mínima 
de 22ºC. Já para as regiões do Cari-
ri-Curimataú, Alto Sertão e Sertão, a 
previsão é de nebulosidade variável 
com chuvas em pontos isolados. As 
temperaturas registradas nessas 
regiões deverão ser as seguintes: 
Cariri-Curimataú,  máxima de 34ºC e 
mínima de 22ºC; Alto Sertão, previ-
são de temperatura máxima de 34º 
C e mínima de 23ºC e Sertão, máxima 
de 35ºC e mínima de 23ºC.   

Cardoso Filho                 
josecardosofilho@gmail.com

Até o final de fevereiro, o 
sistema penitenciário da Pa-
raíba vai receber mais equi-
pamentos de inspeção doados 
pelo Ministério da Justiça, atra-
vés do Departamento Peniten-
ciária Nacional (Depen). Lucas 
Oliveira, gerente de Adminis-
tração e técnico de Informática 
da Secretaria de Administra-
ção Penitenciária, disse que se-
rão beneficiados os presídios 
padrões de Cajazeiras, Catolé 
do Rocha, Patos, Colônia Agrí-
cola de Sousa e o Complexo 
Penitenciário do Serrotão, em 
Campina Grande.

Serão doados pelo Depen, 
aparelhos de raio X, detectores 
de metais tipo portal, detec-
tores de metal tipo manual e 
detectores de metal tipo ban-
queta. O objetivo do Governo 
Federal é coibir as revistas ve-
xatórias, principalmente nas 
mulheres, e aumentar a segu-
rança nas prisões brasileiras. 

Na Paraíba, as Peniten-
ciárias de Segurança Máxima 
Jurista Geraldo Beltrão, Dr. 
Romeu Gonçalves de Abran-
tes (PB1), Sílvio Porto e De-
sembargador Flósculo da Nó-
brega, todas localizadas em 
João Pessoa, já contam com o 
equipamento.

Lucas Oliveira informou 
que funcionários do sistema 

Entre os equipamentos estão detectores de metal tipo banqueta, que já são utilizados em três presídios de João Pessoa

estão sendo treinados por téc-
nicos do Depen para manipular 
os equipamentos já recebidos 
pela Secretaria de Administra-
ção Penitenciária da Paraíba. 

Com essa iniciativa, o 
Departamento Penitenciário 
Nacional pretende fazer cum-
prir a Resolução nº 5. No do-

cumento, o Conselho Nacional 
de Política Criminal e Peniten-
ciária recomenda a extinção da 
revista vexatória.

Além de fornecer o equi-
pamento, o Depen, por meio 
da Escola Nacional de Serviços 
Penais (Espen) está capaci-
tando agentes penitenciários 

das 27 unidades da Federação 
para a operação dos equipa-
mentos, com ênfase nas aulas 
sobre procedimentos de revis-
ta humanizada.

Além da Paraíba, recebem 
equipamentos de inspeção até 
o fim de fevereiro, São Pau-
lo, Bahia, Sergipe, Amazonas, 

Acre, Pará e Amapá. Os demais 
estados receberam no segun-
do semestre do ano passado. 
Ao todo, serão doadas 121 
esteiras de raio X, 564 portas 
detectores de metal, 2.614 
detectores manuais de metais 
e 1.120 detectores de metais 
tipo banqueta.

Foto: Secom-PB

Polícia prende 
dupla suspeita 
de homicídios 
no Litoral Sul 

O trabalho das Polícias Ci-
vil e Militar na 6ª Área Integra-
da de Segurança Pública (Aisp), 
que abrange o Litoral Sul da 
Paraíba, resultou na prisão de 
Eriton Maicon Calixto da Silva, 
23 anos, e Diego Pereira Couti-
nho, 20 anos, na terça-feira (2), 
na cidade de Alhandra, quando 
também foi apreendida uma 
arma de fogo e droga. Contra os 
presos havia sete mandados de 
prisão em aberto pela prática 
de homicídios e associação cri-
minosa na região.

De acordo com o coman-
dante da 1ª Companhia Inde-
pendente da Polícia Militar, 
capitão Kelton Pontes, os pre-
sos teriam trocado tiros com a 
polícia após uma abordagem e 
se esconderam dentro da mata 
fechada em Alhandra. “Após 
receber informações precisas 
do local que servia de escon-
derijo, montamos um grupo 
de trabalho em conjunto com 
a Polícia Civil e na terça-feira 
conseguimos surpreendê-los e 
ainda cumprir os mandados de 
prisão”, disse o capitão. 

Segundo a delegada do 
Conde, Flávia Assad, um dos 
crimes que resultou na expe-
dição de mandado foi o assas-
sinato de Gerson Coutinho, que 
desapareceu no dia 10 de no-
vembro de 2015 e teve o corpo 
encontrado cinco dias depois 
em uma área de mata conhe-
cida como Mucatu, de joelhos 
e com uma touca na cabeça. “A 
dupla tem envolvimento com 
outros crimes e faz parte de 
uma associação criminosa que 
agia em municípios que com-
põem o Litoral Sul”, finalizou.

Em uma ação integrada, 
policiais militares do NI (Nú-
cleo de Inteligência) do 3º BPM 
e policiais civis da Delegacia de 
Homicídios e Entorpecentes da 
cidade de Patos, prenderam em 
flagrante delito, na tarde dessa 
terça-feira (2), Ana Lúcia da Silva 
Gregório, de 38 anos, e apreen-
deram 23 tabletes de maconha e 
uma quantia de R$ 900.

A prisão e as apreensões 
ocorreram em uma das residên-

cias da acusada, no bairro do 
Morro, na cidade de Patos, em 
virtude de cumprimento de man-
dado de busca e apreensão.

À noite, na cidade de Caja-
zeiras, policiais militares do 6º 
BPM, ao realizarem rondas no 
bairro São Francisco, depararam-
-se com o suspeito Josielson Gue-
des Bernardino, de 25 anos. Na 
abordagem, foram encontrados 
um celular, 48 pedras de crack, 
27 trouxas de maconha e certa 

quantia em dinheiro. “Estáva-
mos em rondas quando nos de-
paramos com o suspeito, que já 
é conhecido das guarnições por 
outros delitos, e na revista pes-
soal foi encontrado todo o ma-
terial apreendido”, disse o co-
mandante da equipe policial. Os 
acusados foram encaminhados, 
com todo o material apreendido, 
às delegacias das suas respectivas 
cidades e autuados pelo crime de 
tráfico de drogas.

Acusados de tráfico de drogas 
são presos na cidade de Patos

AÇÃo PoLICIAL

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Vigilantes que trabalham 
em mais de 20 empresas de 
segurança privada da Paraíba 
podem decretar greve a partir 
de Quarta-feira de Cinzas, caso 
suas reivindicações salariais 
não sejam atendidas. Eles pe-
dem um reajuste de 16%, mais 
vale refeição de R$ 25. A catego-
ria tem agendada para as 15h 
de hoje, na Superintendência 
Regional do Trabalho, uma ro-
dada de negociação para tentar 
chegar a um acordo.

Na Paraíba existem dois 
sindicatos de vigilantes que 
congregam seis mil profissio-
nais. Desse total, dois mil tra-

balham em Campina Grande, 
prestando serviços em bancos, 
universidades, empresas do 
comércio, indústria, prestação 
de serviços e shoppings.

Edmir Bernardo da Sil-
va, presidente do Sindicato de 
Campina Grande, informou que 
o salário base de um vigilante 
na Paraíba chega a R$ 880. Eles 
contam com 30% desse valor 
como taxa de insalubridade ou 
de risco. O vale refeição custa 
R$ 9,50. Os empresários acena-
ram até agora com pouco mais 
de 8% de reajuste.

"Se houver acordo e a 
gente tiver que paralisar por 
tempo indeterminado será um 
prato cheio para os assaltantes 
de banco", disse o sindicalista. 

As chuvas de janeiro em 
Cajazeiras superaram a mé-
dia histórica do mês, geran-
do expectativa positiva entre 
os agricultores e a população 
em geral. Foram 333 mm até 
o dia 31, enchendo os peque-
nos reservatórios e elevando 
um pouco o nível de Lagoa do 
Arroz, açude responsável pelo 
abastecimento de algumas ci-
dades da região, além de irrigar 
importantes projetos agrícolas 
em Bom Jesus, Santa Helena e 
São João do Rio do Peixe.

O açude recebeu quase 
um milhão e meio de metros 
cúbicos de água nova, elevan-
do seu volume para 5.899 m³, 
o que corresponde a 7,4% de 
sua capacidade de reserva. No 

dia 1º de janeiro, ele estava 
com quatro milhões e meio de 
metros cúbicos. O mesmo não 
acontece com o Açude Enge-
nheiro Ávidos, no distrito ca-
jazeirense de Boqueirão de Pi-
ranhas, que praticamente não 
recebeu água nova neste início 
de período invernoso.

Com o volume crítico, 
Engenheiro Ávidos continua 
abastecendo Cajazeiras com 
deficiência e a população teme 
um colapso total se não houver 
recarga suficiente até maio. 
O reservatório está com pou-
co mais de 16 milhões de m³, 
o que corresponde a apenas 
6,4% de sua capacidade de 
armazenamento, que é de 255 
milhões de metros cúbicos.

Vigilantes ameaçam 
paralisar atividades

Chuvas elevam nível de 
açude Lagoa do Arroz

GREVE No EStADo Em CAJAzEIRAS
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Utilização do FGTS 
pode reduzir juros de 
empréstimo no País
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CONTRA OS MAUS-TRATOS eM jOãO PeSSOA

Lei proíbe veículos de tração animal
Denúncias devem ser 
dirigidas à Secretaria de 
Meio Ambiente do Município

Foi sancionada a lei que 
proíbe o uso de veículos de 
tração animal e exploração de 
animais para esta finalidade 
na capital paraibana. De auto-
ria do vereador Bruno Farias 
(PPS), a lei estabelece como 
tração animal todo meio de 
transporte de carga movido 
por propulsão animal e tam-
bém proíbe o deslocamento 
de animal conduzindo cargas 
em seu dorso estando o con-
dutor montado ou não.

Fica também vedada 
a permanência desses ani-
mais, soltos ou atados por 
cordas, ou por outros meios, 
em vias ou em logradouros 
públicos. Movimentos envol-
vidos com a proteção animal 
aprovaram a iniciativa, e o 
juiz Rogério Abreu também 
aplaudiu a sanção da lei.

“Parabéns ao vereador 
Bruno Farias e ao Município 
de João Pessoa. Vejo essa 
lei como um ato de rebeldia 
contra o processo de desu-
manização por que passa-
mos todos, nos dias de hoje. 
Esse trabalho escravo é inad-
missível no atual estágio da 
humanidade”, ressaltou.

Quatro eixos
O vereador Bruno Farias 

explicou que a lei está emba-
sada em quatro eixos: Liber-
tação dos animais dos maus-
tratos e da exploração a que 
são submetidos; e mobilida-
de urbana, já que os veículos 

de tração animal dificultam o 
trânsito, que já pede socorro 
há muito tempo pelo tráfego 
intenso, além da questão da 
segurança no trânsito, pois 
muitas carroças entram em 
colisão com pessoas e com 
outros tipos de veículo.

Também tem as ques-
tões de saúde pública, pois 
os animais não são bem 
cuidados e podem prolife-
rar doenças principalmente 
para quem mora perto de 
onde são criados; e da defesa 
do ser humano, dando con-
dições de trabalho para os 
carroceiros, proibindo a ex-
ploração do trabalho infantil 
e permitindo alternativas de 
obtenção de renda, seja atra-
vés do acesso ao microcrédi-
to, seja através da qualifica-
ção das pessoas.

“Com essa sanção, João 
Pessoa deu uma prova de 
evolução e desenvolvimento. 
É preciso colocar um ponto 
final em episódios como este 
dos animais. Esta lei é conse-
quência da cidadania e de um 
discernimento evidente na 
sociedade”, disse o vereador.

Semam vai fiscalizar 
A fiscalização e as de-

núncias devem ser realiza-
das e dirigidas à Secretaria 
de Meio Ambiente (Semam), 
com apoio das equipes da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(SMS), Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (Sedurb), 
Superintendência de Mobi-
lidade Urbana (Semob), Au-
tarquia Especial Municipal 
de Limpeza Urbana (Emlur) 
e a Guarda Municipal.

Candidato a líder 
da bancada do PMDB 
na Câmara, o deputado 
Hugo Motta (PB), elo-
giou a decisão do presi-
dente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), de 
apoiar a recondução de 
Michel Temer à presi-
dência do partido. Mot-
ta destacou a “grande-
za de gesto” do senador 
peemedebista.

“A unidade do 
PMDB é essencial para 
auxiliarmos o Brasil 
a crescer. Temos um 
partido grande, com 
grandes homens e mu-
lheres competentes e 
respeitáveis, que po-
dem contribuir com o 
nosso PMDB. Da mes-
ma forma, sendo líder 
do PMDB da Câmara, 
vamos promover a 
união e dar ênfase a 
representatividade de 
todos na bancada!”, es-
creveu o deputado em 
seu perfil no Twitter.

Nessa quarta, 3, Re-
nan afirmou que apoia 
a reeleição do presi-
dente do partido desde 
que todos os segmentos 
da legenda estejam re-
presentados na chapa. 
Renan e Temer conver-
saram na terça, 2, e fe-
charam um acordo para 
que o vice-presidente 
da República continue 
à frente do PMDB pe-
los próximos dois anos. 
“Que o presidente seja 
presidente do PMDB e 
não de uma facção. Para 
isso é preciso que a cha-
pa expresse a unidade”, 
disse o senador. 

Unidade
O discurso de unida-

de pregado por Motta 
é sua principal bandei-
ra de campanha para se 
eleger líder da bancada 
no dia 17 deste mês. 
Atualmente, os peeme-
debistas estão divididos 
entre o grupo pró-im-
peachment da presiden-
te Dilma Rousseff e o 
grupo governista.

Hugo elogia decisão 
de Renan sobre Temer

UNIãO NO PMDB

Daiene Cardoso
Da Agência Estado

O presidente da Câma-
ra Municipal de João Pes-
soa (CMJP), Durval Ferreira 
(PP), reuniu os vereadores 
da Casa, na manhã dessa 
quarta-feira (3). O objetivo 
do encontro foi planejar o 
funcionamento do Poder Le-
gislativo Municipal durante o 
ano que se inicia.

Além de questões ad-
ministrativas, os vereadores 
conversaram sobre os trâmi-
tes legislativos. A principal 
preocupação dos parlamen-

tares é não deixar que o pro-
cesso eleitoral atrapalhe o 
andamento dos trabalhos na 
Casa Napoleão Laureano.

Em seu discurso de aber-
tura do ano legislativo, du-
rante a sessão da terça-feira, 
2, Durval afirmou que o Ple-
nário da Câmara não pode 
ser palco de ataques pessoais. 
“Não devemos deixar que os 
embates eleitorais ocupem o 
espaço dos debates em prol 
da cidade de João Pessoa e 
dos seus habitantes”, disse.  

Durval planeja 2016 
junto com vereadores

ReUNIãO

Saldo bancário sem 
comprovação documental 
da ordem de R$ 171.072,37 
acarretou a reprovação, 
pelo Tribunal de Contas da 
Paraíba, nessa quarta-fei-
ra, 3, às contas de 2013 do 
prefeito de São Sebastião 
do Umbuzeiro, Francisco 
Alípio Neves, a quem foi 
imputado débito de cor-
respondente valor. Ainda 
cabe recurso da decisão 

tomada conforme voto do 
conselheiro André Carlo 
Torres Pontes, relator do 
processo.

O TCE aprovou as con-
tas de 2013 dos prefei-
tos de Riacho dos Cavalos 
(Joaquim Hugo Vieira Car-
neiro) e Brejo do Cruz (Ana 
Maria Dutra da Silva), sob 
relatoria do conselheiro 
Fábio Nogueira e de acordo 
com seu entendimento.

TCE reprova contas por 
saldo não comprovado

SãO SeBASTIãO DO UMBUZeIRO

Vereador Bruno Farias, autor da lei, defende que a proposta foi embasada em quatro eixos: libertação dos animais dos maus-tratos, mobilidade urbana, segurança no trânsito e saúde pública

FOTO: Marcos Russo
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Oposição obstrui votação contra 
imposto sobre grandes fortunas

A estética de os Sertões e a 
redescoberta das Américas

A superfície lunar, árida e pedregosa foi a geografia 
física que serviu de palco para o drama de Canudos, drama 
retratado por aquele que talvez seja o mais talentoso escritor 
brasileiro (ladeado apenas pelo não menos eloquente João 
Guimarães Rosa): Euclides da Cunha. O cenário do sertão 
baiano, desértico, pedregoso, seco e cáustico não poderia 
se constituir em uma metáfora mais viva  daquilo que se 
passava no interior do jornalista correspondente do jornal 
A Província de São Paulo (atual Estadão). Euclides da Cunha 
desde muito cedo se sentia um órfão no mundo, um mundo 
que dentro de si - introspectivo e taciturno - assemelhava-
se a um deserto de desencontros e desilusões. Como 
desencontrado e desiludido foi o embate entre a turba que 
seguia o Conselheiro pelos sertões do interior da Bahia e as 
tropas federais do Exército da recém-proclamada República 
dos Estados Unidos do Brasil.

Através dos desertos de desalento que o jornalista 
carregava em si, ele enxergou um Brasil profundo que se 
mimetizou na geografia semiárida do sertão nordestino. 
Em suas divergências de militar com a elite política que 
comandava o Brasil, Euclides descobriu outras veredas 
interpretativas. Longe dos grandes centros urbanos do 
sudeste brasileiro, aquela civilização de pele acobreada 
e falando um outro dialeto, construíra uma cosmovisão 
e organização política singulares. O conselheiro era o 
líder messiânico que defendia a volta da Monarquia e 
a abolição do dinheiro, revivendo o mito quinhentista 
do sebastianismo. O Brasil dos Sertões foi redescoberto 
por um outro cronista, não Pero Vaz, mas Euclides da 
Cunha que, como na metáfora de Vargas Llosa, tornara-
se míope para paradoxalmente enxergar aquela outra 
civilização, a civilização comunista, de um comunismo 
messiânico e primitivo que se organizava de modo eficaz 
e autossuficiente no meio do deserto. O conselheiro se 
fizera o líder religioso que intuíra a necessidade política 
de ter um braço armado para salvaguardar seu arraial. 
Os jagunços do banditismo sertanejo se converteram em 
anjos-guerreiros do Conselheiro.

Enquanto a retórica republicana clamava no Rio de 
Janeiro a supressão exemplar da insurreição sertaneja, o 
olhar, a mente e o coração de Euclides da Cunha registravam 
como um etnógrafo aquele embate de civilizações. O Brasil 
Republicano versus o Brasil Monárquico; o positivismo 
cientificista versus o messianismo salvacionista. Na medida 
em que as tropas do Exército republicano se embrenhavam 
por aquela superfície lunar e desértica, lideradas pelo 
coronel Moreira César, o calor e a sede salpicavam a 
superfície de corpos varados por balas. Os abutres faziam 
seu banquete no cenário tétrico que opunha brasileiros em 
uma guerra fratricida.

Talvez Canudos não tivesse a mesma relevância 
historiográfica sem Os Sertões de Euclides da Cunha, obra 
literária lançada em 1902 e que o alçou, da noite para o dia, 
à condição de celebridade nacional. Os Sertões já foram e 
são objeto de inúmeras resenhas e críticas literárias, sem 
esquecer seu valor sociológico, etnográfico e historiográfico. 
Mas afora todos os méritos literários de Os Sertões, ele 
carrega em suas entranhas a estética verbal que elevou a 
literatura brasileira para uma dimensão universal e teve o 
mérito de redescobrir um mundo soturno das Américas 
esquecidas. Os Sertões não  é apenas uma metáfora do Brasil 
ou dos vários Brasis, mas antes uma síntese com ares de 
apopeia de todo o continente americano como apontou o 
crítico literário estadunidense Samuel Putnam. Um mundo 
soturno que impressinou, pela expressiva estética literária de 
Os Sertões, escritores do quilate do peruano Vargas Llosa e 
do húngaro Sándor Márai.

Os Sertões se constitui na metáfora da desigualdade 
e violência que permeiam e assolam a paisagem latino-
americana desde a sua criação pelo mercantilismo europeu 
até os nossos dias. O dualismo civilização e barbárie, cindido 
pelo muro da violência que as antagonizam, é a tônica que 
marca a dinâmica da vida cultural nas Américas. O mesmo 
dualismo que alimentava a alma de seu melhor intérprete. 
Euclides da Cunha fora lançado no deserto de Canudos para 
exorcizar, em parte, o deserto que existia nele. Torturado por 
dramas pessoais, o jornalista de a Província de São Paulo 
tinha um casamento infeliz e se sentia incompreendido em 
um tempo de incompreensões. Não se sabe o que aconteceria 
com o projeto de seu livro sobre a Amazônia, que ficou 
por ser escrito, talvez uma nova epopeia que excedesse 
Os Sertões, agora sobre o mundo selvagem dos povos da 
floresta, algo que daria visibilidade ao Brasil que o Brasil até 
hoje desconhece: o Brasil da Amazônia.

Em seus últimos anos de vida, Euclides da Cunha 
carregava uma retina cansada por aquilo que vira e não 
virara literatura. O cenário tétrico dos sertões nordestinos, 
o mundo latifoliado da floresta tropical úmida e as traições, 
decepções e ignomínias da vida privada, em um tempo em 
que a honra se lavava com sangue, o maior escritor brasileiro 
morreu no subúrbio do Rio de Janeiro, procurando fazer 
a justiça que a vida lhe negara, deixando em seu rastro, as 
pegadas de um colosso que legou a redescoberta de outros 
mundos, mundos impávidos, obtusos e dramáticos, como o 
seu maior cronista.

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

A primeira sessão de vo-
tações de 2016 começa com 
obstrução da oposição, lide-
rada por DEM e PSDB, que 
são contra a Medida Provi-
sória692/15, que aumenta o 
imposto sobre ganho de ca-
pital devido por pessoas físi-
cas sobre grandes valores. A 
MP também fixa regras para 
a quitação de dívidas tribu-
tárias com a dação de imó-
veis em pagamento.

O líder do DEM, depu-
tado Pauderney Avelino 
(AM), disse que aumentar 
impostos é repassar a con-
ta da crise econômica para 
a população. “Essa medida 
provisória está onerando 
investimento do capital pri-
vado e o Brasil precisa de 
investimentos, de geração 
de empregos, de geração de 
renda”, disse.

O deputado Sibá Ma-
chado (PT-AC) minimizou a 
obstrução e disse que está 
pronto para o debate. “Es-
tamos prontos para come-
çar a votar, tentamos levar 
a cabo um acordo. Vamos 
discutir e votar ainda hoje”, 
defendeu.

O líder do PCdoB, depu-
tado Daniel Almeida (BA), 
disse que o impacto maior 
será apenas a quem tem ga-
nhos milionários.

Zika vírus
Antes da análise da me-

dida provisória, o Plenário 
aprovou por acordo duas 
medidas relacionadas ao 
combate ao zika vírus, res-
ponsável pela microcefalia: 
a criação de uma comissão 
externa para acompanhar 
as ações de combate ao ví-
rus e a realização de uma 
comissão geral para discu-
tir o tema.

DEM e PSDB lideraram 
movimento que obstruiu 
sessão de votações 

Depois de receber 25 governado-
res no início da semana, o presidente 
do Senado e do Congresso Nacional, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), se reu-
niu ontem com prefeitos, que estão 
em Brasília pedindo ajuda para re-
solver a situação crítica das finanças 
estaduais e municipais.

“Eles estão preocupados com o 
agravamento da situação. É funda-
mental que o Senado, que é a casa 
da Federação, mais uma vez não 
cruze os braços nessa hora. Vamos 
priorizar essa pauta, além daque-
les pontos que estão priorizados na 
Agenda Brasil – 19 já foram aprecia-
dos e vamos dar continuidade”, dis-
se Renan ao chegar ao Senado nessa 
quarta-feira.

Segundo ele, a maior preocupa-
ção é compatibilizar a pauta federa-
tiva com a Câmara. Alguns projetos, 
como a convalidação dos benefícios 
fiscais oferecidos pelos estados no pas-
sado, já foram aprovados no Senado, 
mas estão parados aguardando apro-
vação dos deputados. A convalidação 
dos benefícios fiscais é passo condicio-
nante para a reforma do ICMS.

“Minha preocupação é como com-
patibilizar o funcionamento do Con-
gresso Nacional com a Olimpíada e 
com as eleições. Eu disse que é funda-
mental que o Congresso delibere sobre 

temas controversos. Para aprovar ou 
rejeitar, não importa. O que importa é 
que as matérias sejam apreciadas. Não 
podem mais ser postergadas.”

Renan afirma que questões 
federativas são prioridades

REUNIÃO COM PREFEITOS

FOTO: Wilson Dias/Agência Brasil

Prefeitos foram ao Congresso Nacional pedir socorro para repor perdas nos repasses 

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

Renan também comentou 
a decisão do ministro Edson 
Fachin, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), de encaminhar 
para o plenário da Corte o in-
quérito sobre o pagamento de 
pensão da filha dele com a jor-
nalista Mônica Veloso.

O inquérito estava para-
do no STF desde 2007, quan-
do a informação de que de 
uma empreiteira tinha pago 
as pensões da filha de Renan 
levou o senador a renunciar à 
presidência do Senado.

“Evidente que a investi-
gação transcorre em segredo 
de justiça, mas essa denúncia 
foi feita dias antes da eleição 
para presidência do Senado 
Federal, ainda pelo outro pro-
curador. já demos todas as 
explicações. Não posso tratar 
de detalhes, porque está tra-
mitando em segredo de justi-
ça. Mas duas outras denúncias 
já foram arquivadas”, concluiu 
o presidente do Senado.

Inquérito

Karine Melo 
Da Agência Brasil 

Na primeira reunião de 
2016, os senadores do PT 
definiram indicar a senado-
ra Gleisi Hoffmann (PR) para 
substituir Delcídio do Amaral 
(MS) na presidência da Co-
missão de Assuntos Econô-
micos (CAE), uma das mais 
importantes da Casa. Delcídio 
está preso desde novembro 
de 2015, por envolvimento na 
Operação Lava Jato.

Como o senador preso 

está licenciado do cargo, para 
que isso aconteça, segundo 
a assessoria técnica da CAE, 
um pedido de retirada do se-
nador da Comissão deve ser 
assinado pela maioria da ban-
cada do PT na Casa. A partir 
daí, o senador Raimundo Lira 
(PMDB-PB), vice-presidente 
da comissão, pode convocar 
uma nova eleição.

Depois do Carnaval ter-
mina o prazo de 10 dias que o 
Conselho de Ética do Senado 
deu a Delcídio do Amaral para 
que ele se defenda das acusa-

ções de planejar a fuga do ex-
-diretor da Petrobras Nestor 
Cerveró para Espanha e de 
oferecer uma mesada de R$50 
mil para que ele recusasse 
acordo de delação premiada.

Dentro do PT, segundo 
o líder, a situação do sena-
dor preso é vista como a de 
todos que fazem parte do PT 
e são alvo de investigação. A 
expectativa é de que Delcídio 
tenha direito de se defender 
e dê explicações ao PT e ao 
Senado Federal. “É uma posi-
ção de não prejulgar, e tam-

bém de não blindar e nem 
proteger”, garantiu.

Liderança
Mesmo depois de ma-

nifestar que não gostaria de 
permanecer à frente da Lide-
rança do PT no Senado, Hum-
berto Costa (PE) foi recon-
duzido por unanimidade ao 
cargo nessa quarta-feira (3). 
A ideia de Costa era se de-
dicar às eleições municipais 
em Pernambuco, mas, diante 
da opinião dos colegas, ficará 
por mais um ano no cargo.

Gleisi vai substituir Delcídio na CAE
SENADO FEDERAL

O líder do
PCdoB, deputado
Daniel Almeida 
(BA), disse que 
o impacto maior 
será apenas a 
quem tem
ganhos
milionários
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Utilização do FGTS pode reduzir
juros dos empréstimos no Brasil
Ministério da Fazenda 
divulga nota defendendo 
a viabilidade da proposta

O Ministério da Fazenda 
divulgou ontem nota defen-
dendo a viabilidade da pro-
posta que permite o trabalha-
dor usar a multa rescisória do 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) como 
garantia para empréstimos 
consignados, que são descon-
tados diretamente no salário.

De acordo com a nota, a 
medida tem potencial para 
desenvolver a modalidade no 
setor privado brasileiro e re-
duzir as taxas de juros cobra-
das em empréstimos para os 
trabalhadores.

Para o Ministério da Fa-
zenda, a proposta de utilizar a 
multa do FGTS e parte do sal-
do da conta vinculada tem por 
objetivo prestar uma garantia 
de qualidade a esse segmento 
com vistas à redução do ris-
co da operação e à melhoria 
das condições de crédito para 
os empregados da iniciativa 
privada, que ainda não foi al-
cançado porque “no Brasil a 
rotatividade no mercado de 
trabalho ainda é alta”.

A nota acrescentou que 
a possibilidade de dispensa 
do emprego mantém eleva-
do o risco dessa modalidade, 
o que limita a expansão na 
proporção imaginada à época 
da implementação do crédito 
consignado, em 2003.

Conforme o ministério, 
pela legislação em vigor, a 
existência da multa de 40% 
não tem efeito patrimonial 
sobre as famílias. Com  isso, 
um trabalhador do setor pri-
vado que recorre a uma ope-
ração de crédito pessoal não 
consignado, com taxa de ju-
ros média anual em torno de 
117,6%, pode se beneficiar se 
lhe for fornecida uma linha de 
crédito consignado, cuja taxa 
de juros média anual, ainda 
que elevada frente aos demais 
segmentos de consignado, 
gira em torno de 41,3%.

O governo calcula que, 
com a medida, R$ 17 bilhões 
podem ser liberados em ope-
rações de crédito. O gover-
no vai propor ao Congresso 
Nacional que o trabalhador 
possa utilizar a multa, corres-
pondente a 40% do saldo acu-
mulado, e até 10% do saldo 
da conta vinculada ao FGTS 
para prestar garantia em ope-
rações de crédito consignado.

Com base no saldo atual 
do FGTS, os 40% da multa por 
demissão sem justa causa e 
os 10% dos depósitos cor-
respondem a R$ 170 bilhões. 
“Se apenas 10% dos recursos 
forem dados como garantia, 
sem nenhuma alavancagem 
pelo mercado financeiro, isso 
viabilizaria R$ 17 bilhões em 
operações de crédito consig-
nado para os trabalhadores 
do setor privado”, informou a 
nota do ministério.

O ministério destacou 
que essa estimativa de 10% 
de participação não significa 
que o FGTS perderá R$ 17 bi-
lhões, pois a maior parte des-
ses recursos corresponde à 
multa por desligamento sem 
justa causa e, portanto, não 
compõem o saldo do fundo.

“Apenas os 20% restan-
tes, que seriam os 10% do sal-
do da conta do trabalhador, 
seriam oriundos do fundo, 
mas esses valores já são de 
livre utilização pelo trabalha-
dor nos casos de demissão 
sem justa causa.”

O Ministério da Fazenda 
garantiu que a execução des-
sas garantias não tem impac-
to adicional no fundo, pois o 
trabalhador sacaria os recur-
sos do mesmo jeito. “Além dis-
so, na medida em que o cres-
cimento do consignado gere 
novas operações de crédito e 
mais atividade econômica, o 
emprego pode se recuperar e 
contribuir para elevar a arre-
cadação do FGTS, tendo, por-
tanto, efeito líquido positivo 
sobre o fundo”, afirmaram os 
técnicos do governo.

Além da aprovação pelo 
Congresso Nacional, a medida 
precisa de regulamentação pelo 
Conselho Curador do FGTS.

Da Agência Brasil

A presidente Dilma Rou-
sseff voltou ontem a fazer um 
apelo para que toda a socie-
dade se engaje no combate 
ao mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, da 
febre chikungunya e do vírus 
zika, que pode causar micro-
cefalia em bebês. “Vamos pro-
var que esse País tem suficien-
te consciência e determinação 
para acabar com esse mosqui-
to antes que ele comprometa 
nossas crianças e nossas grá-

vidas”, disse, em cerimônia 
de entrega de unidades habi-
tacionais do Programa Minha 
Casa, Minha Vida, em Indaia-
tuba, São Paulo.

Dilma afirmou que o 
governo busca “incansavel-
mente” o desenvolvimento 
de uma vacina, inclusive em 
parceria com os Estados Uni-
dos. Segundo ela, o Instituto 
Butantan, em São Paulo, tam-
bém está firmando uma par-
ceria com o laboratório fran-
cês Sanofi. “Vamos buscar de 
todos os jeitos desenvolver 
essa vacina.”

A presidente reiterou 
que, enquanto não houver 
uma vacina, é preciso eliminar 
os locais com água parada, 
pois são criadouros do inse-
to. “Podemos juntos, Governo 
Federal, Governos Estaduais, 
municípios, as igrejas, os sin-
dicatos, a sociedade derrotar 
o mosquito se nós tivermos 
o cuidado de olhar dentro 
das nossas casas, porque dois 
terços das águas paradas que 
são criadouros de mosquito 
estão dentro das nossas resi-
dências. Temos de provar que 
esse país com mais de 200 

milhões de habitantes é mais 
forte que o mosquito.”

Dilma destacou que a 
questão é tão séria que a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou na segunda-
feira (1º) situação de emer-
gência em saúde pública de 
interesse internacional. O 
motivo foi o aumento de ca-
sos de infecção pelo vírus 
zika identificados em diver-
sos países e de uma possível 
relação da doença com qua-
dros registrados de malfor-
mação congênita e síndro-
mes neurológicas.

Foto: Roberto Stuckert Filho-PR

A presidente Dilma Rousseff fez o apelo à socidade durante a entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida, em São Paulo

Dilma apela à população para entrar 
na campanha contra o Aedes aegypti

CPI quer indiciamento de Vaccari

AÇÃo PREVENtIVA

FUNDoS DE PENSÃo

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil 

 

Por 10 votos a um, 
o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
reconduziu ontem o mi-
nistro Gilmar Mendes à 
presidência do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). 
Gilmar, atual vice-presi-
dente do Tribunal, substi-
tuirá o titular Dias Toffo-
li, cujo mandato de dois 
anos termina em maio, 
quando o novo presiden-
te deverá ser empossado. 

A eleição no STF é 
simbólica e serve para 
referendar a ascensão 
do vice-presidente ao 
cargo máximo. Na linha 
sucessória, assume a vi-
ce-presidência da Corte,  
ministro Luiz Fux. 

Gilmar deve acabar 
responsável pelo julga-

mento final da Ação de 
Impugnação de Man-
dato (Aime), que pode 
cassar o mandato da 
presidente Dilma Rous-
seff e de seu vice, Michel 
Temer. O ministro é visto 
como um dos mais críti-
cos ao governo e já ex-
pressou a preocupação 
em deixar como marca 
no TSE maior rigor na 
análise das contas de 
campanha eleitoral.

O TSE é compos-
to por, no mínimo, sete 
magistrados: três do STF, 
dois do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) e outros 
dois da classe dos advo-
gados indicados pelo Su-
premo. Esta é a segunda 
vez que Gilmar preside 
o Tribunal, cujo primei-
ro mandato abrangeu 
o período de fevereiro a 
maio de 2006.

Gilmar é eleito novo 
presidente do TSE

ELEIÇÃo SIMBÓLICA

Gustavo Aguiar
Da Agência Estado

 O relator da CPI dos 
Fundos de Pensão na Câma-
ra, deputado Sérgio Souza 
(PMDB-PR), afirmou nessa 
quarta-feira que deve pedir 
o indiciamento do ex-tesou-
reiro do PT João Vaccari Neto 
por suposto envolvimen-
to dele em esquema para 
desviar recursos de fundos 
de pensão. Ontem à tarde, 
Vaccari compareceu ao co-
legiado, mas, munido de ha-
beas corpus concedido pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), permaneceu calado.

“Há grandes possibi-
lidades e, provavelmente, 
pediremos o indiciamento. 
Há indícios muito fortes da 
participação dele (Vaccari) 
na liberação de recursos de 
fundos de pensão para fun-
dos de investimento e para 
o PT. Ele ia pessoalmente na 
sede desses fundos”, afirmou 
o relator. O relatório final da 
CPI ainda não tem data para 

ser apresentado. Criado em 
agosto, o colegiado deve en-
cerrar seus trabalhos em 19 
de março. 

O presidente da CPI, de-
putado Efraim Filho (DEM-PB), 
também afirmou que o cole-
giado tem indícios de que 
Vaccari exerceu tráfico de 
influência junto aos fundos 
de pensão para desviar re-
cursos e atender interesses 
políticos e partidários. Para 
o parlamentar, o silêncio 
do ex-tesoureiro do PT du-
rante o depoimento poderá 
ser interpretado como “pre-
sunção de culpa”, diante das 
“graves acusações que o re-
latório final trará”. 

Dispensa
Na terça-feira (2), a de-

fesa de Vaccari pediu ao co-
mando da CPI que dispen-
sasse seu cliente da oitiva, já 
que ele permaneceria cala-
do, para evitar custos de des-
locamento. Segundo apurou 
a reportagem, a Polícia Fe-
deral teria gastado cerca de 

R$ 2,5 mil com o translado 
de Vaccari de Curitiba, onde 
está preso, para Brasília, em 
avião particular. O presiden-
te do colegiado, contudo, ne-
gou o pedido dos advogados 
do petista.

“Ficaríamos extrema-
mente prejudicados se sua 
presença não ocorresse. 
Não é de bom senso um re-
latório de CPI indiciar uma 
pessoa sem dar a ela o di-
reito de defesa”, justificou 
Efraim Filho durante a ses-
são da CPI dessa quarta-fei-
ra. “Nunca vi aqui ninguém 
que veio para CPI e ficou 
calado ser inocente. Quem 
veio para ficar calado é por-
que tinha culpa”, acrescen-
tou o democrata

O ex-tesoureiro do PT 
está preso em Curitiba pelo 
seu envolvimento na Ope-
ração Lava Jato, que apura 
atos de corrupção e desvio 
de dinheiro na Petrobras. 
Ele já foi condenado em pri-
meira instância a 15 anos 
e quatro meses de prisão 

pelos crimes de corrupção 
passiva, lavagem de dinhei-
ro e associação criminosa. 
Além disso, terá de pagar 
multa de R$ 4,3 milhões. 

Na CPI, ele foi convoca-
do após seu nome aparecer 
em depoimentos de pessoas 
envolvidas em suposta ma-
nipulação na gestão de fun-
dos de pensão. Um desses 
depoimentos foi o do doleiro 
Alberto Youssef, que disse 
ter ouvido falar que o ex-te-
soureiro do PT era um dos 
operadores de alguns fundos 
de pensão, como Petros (Pe-
trobras) e Funcef (Caixa Eco-
nômica Federal).

Tramitação
Caso o relator peça o 

indiciamento de Vaccari e o 
pedido seja aprovado pela 
CPI, ele será encaminhado 
ao Ministério Público Fede-
ral. O órgão, então, analisará 
o relatório para decidir se 
denuncia ou não os envolvi-
dos à Justiça, a quem caberá 
julgar o denunciado.

Igor Gadelha
Da Agência Estado
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Oposição venezuelana quer mudar
mandato presidencial para 4 anos 
Proposta foi apresentada
no Parlamento sugerindo 
mudança na Constituição

O partido da oposição 
Causa R (Causa Radical) 
apresentou ontem ao Par-
lamento venezuelano, de 
maioria oposicionista, uma 
proposta para mudar a Cons-
tituição, no sentido de redu-
zir a duração do mandato 
presidencial de seis para 
quatro anos.

A proposta prevê ainda 
que sejam convocadas elei-
ções presidenciais anteci-
padas e que seja eliminada 
a possibilidade de reeleição 
presidencial ilimitada, de 
modo a permitir que o chefe 
de Estado possa se candida-
tar somente a dois manda-
tos seguidos.

“A Venezuela vive uma 
crise extrema e irreversível 
e os que nos conduziram 
a este abismo não dão ne-
nhum sinal de retificação. 
Pelo contrário, o que fazem 
é persistir nos erros. Por 
isso, propomos submeter à 
consideração plenária e de 
todo o país a aprovação de 
uma emenda constitucio-
nal”, anunciou o deputado 
Andrés Velásquez.

Segundo o deputado, 
dentro do parlamento e em 
organizações políticas vene-
zuelanas “há uma opinião fa-
vorável, inclusive do próprio 
presidente da Assembleia 
Nacional, Henry Ramos Al-
lup”, sobre a alteração consti-
tucional e a antecipação das 
eleições presidenciais para 
dezembro deste ano.

“Todos concordam que 
(o presidente) Nicolás Ma-

duro não pode continuar à 
frente do governo, pelos ris-
cos que ele acarreta para a 
estabilidade do país”, acres-
centou Velásquez.

Relativamente às auto-
ridades locais, Andrés Velás-
quez acrescentou que sua 
proposta prevê que os go-
vernadores e presidentes de 
câmaras municipais sejam 
eleitos por um período de 
quatro anos e reeleitos ape-
nas mais duas vezes.

“Para os magistrados 
(do Supremo Tribunal de 
Justiça), propomos a redu-
ção do atual período de 12 
anos para seis, a fim de que 
a Assembleia Nacional pos-
sa substituir os magistra-
dos à medida que eles con-
cluam o mandato.”

A legislação venezue-
lana contempla duas “figu-
ras jurídicas” para rever a 
Constituição, a “emenda” e 
a “reforma”.

A “emenda” adiciona ou 
modifica um ou vários artigos 
da Constituição sem alterar 
sua estrutura fundamental 
e pode ser feita por iniciati-
va de 15% dos eleitores, por 
30% dos deputados ou pelo 
presidente da República em 
Conselho de Ministros.

A “reforma” constitucio-
nal tem como propósito uma 
revisão parcial da Constitui-
ção e a substituição de uma 
ou várias normas, sem mo-
dificar a estrutura e princí-
pios fundamentais do texto. 
Ela pode ser aprovada com 
os votos da maioria dos 165 
deputados do parlamento (o 
governo conta com apoio de 
55 deputados), pelo presi-
dente da República em Con-
selho de Ministros ou por um 
número não menor de 15% 
dos eleitores venezuelanos.

Da Agência Lusa

O senador Rand Paul se reti-
rou da disputa pela indicação do 
Partido Republicano à Presidência 
dos Estados Unidos. A porta-voz 
da campanha do político, Eleanor 
May, confirmou ontem a decisão.

O senador pelo Kentucky aban-
dona a disputa após não conseguir 
ganhar grande apoio nas pesquisas. 
Paul buscava melhorar a populari-

dade do Partido Republicano en-
tre os jovens e as minorias, mas sua 
mensagem teve pouco eco, diante 
do reduzido grupo de republicanos 
de inclinação “libertária” que res-
paldaram tentativa similar de seu 
pai, Ron Paul. Agora, Rand Paul, de 
52 anos, concentrará esforços em 
sua campanha pela reeleição como 
senador por Kentucky.

No caucus de Iowa, Paul ficou 
apenas em quinto lugar entre os 

pré-candidatos republicanos. Se-
gundo ele, foi uma honra ter par-
ticipado. Um cético em relação às 
intervenções dos EUA no exterior 
e também aos programas de mo-
nitoramento dos EUA, Paul não 
conseguiu muito apoio, em uma 
eleição com forte presença de te-
mas como o terrorismo internacio-
nal, os avanços do Estado Islâmico 
na Síria e no Iraque e o levante em 
parte do Oriente Médio.

Senador Rand Paul deixa disputa
CoRRIdA À CASA BRAnCA

FoTo: Reprodução/Internet

Da Agência Estado

O senador Rand Paul abandona a disputa após não conseguir apoio nas pesquisas para ser indicado pelo Partido Republicano 

Dublin (AE) - O primei-
ro-ministro da Irlanda, Enda 
Kenny, anunciou ontem que 
o país realizará eleição geral 
no fim de fevereiro. Com isso, 
Kenny deu a largada para 
uma campanha que deve ser 
dominada por discussões 
sobre o grau em que a recu-
peração econômica do país é 
sentida pelos eleitores

Pesquisas apontam o 
próprio Kenny como favorito, 
porém provavelmente à fren-
te de uma coalizão mais di-
versificada e frágil. Caso ven-
ça, o premiê da Irlanda será o 
primeiro de um país da zona 
do euro a conduzir uma agen-
da de austeridade e conseguir 
um segundo mandato.

O atual mandato de Kenny 
termina em abril, mas ele deci-
diu convocar a eleição já para 
26 de fevereiro. A intenção é 
que o Parlamento eleito come-
ce a trabalhar em 10 de março.

Irlanda registra um au-
mento no sentimento contrá-
rio ao establishment político, 
tendência vista em partes da 
Europa e dos Estados Unidos. 
A votação ocorre também em 
um momento de rápida mu-
dança social. Conhecida então 

como o “Tigre Celta”, a Irlanda 
passou por um boom econô-
mico nos anos 1990 e no início 
dos 2000, mas em seguida so-
freu com uma crise econômica, 
diante do fim de uma bolha do 
setor imobiliário a partir de 
2007 e do colapso associado 
no sistema bancário.

Em outro tema que atrai 
a atenção dos eleitores, no 
ano passado a Irlanda tornou-
se o primeiro país a legalizar 
o casamento gay pelo voto 
popular. Agora, há crescente 
pressão para que seja revista 
a proibição constitucional de 
abortar em quase qualquer 
circunstância. Muitas mulhe-
res burlam essa restrição via-
jando para a Inglaterra.

Pesquisas indicam que o 
partido Fine Gael, de Kenny, 
segue como o mais popular, 
porém deve conseguir menos 
votos que em 2011. Além dis-
so, o centro-esquerdista Par-
tido Trabalhista, parceiro da 
coalizão, perdeu muito apoio. 
Kenny e seu partido de centro-
direita estão no poder há cin-
co anos, que começaram com 
aumento de impostos e cortes 
de gastos, no âmbito de um 
programa de resgate da União 
Europeia e do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI). 

Irlanda marca eleição 
geral para este mês

ConVoCAÇÃo dE PREMIÊ

O Departamento para a 
Europa da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) pediu on-
tem  aos países europeus que 
tomem medidas para impedir 
a propagação do vírus zika, 
considerando que o risco au-
menta com o início da prima-
vera e durante o verão.

“Todos os países euro-
peus em que o mosquito Aedes 
aegypti (o transmissor) está 
presente podem ter risco de 

propagação da doença do vírus 
zika”, disse a diretora regional 
da OMS, Zsuzsanna Jakab.

Lembrando que com o iní-
cio da primavera e durante o 
verão aumenta o risco de o ví-
rus zika se espalhar, Jakab con-
sidera que “agora é o momento 
de os países se prepararem 
para reduzir o risco para suas 
populações”. Segundo a OMS, 
não existe vacina ou tratamen-
to para a doença, por isso a es-
tratégia é proteger a região eu-
ropeia do mosquito, por meio 

do controle e da eliminação dos 
locais de reprodução, da apli-
cação de inseticidas e da morte 
das larvas em caso de surtos.

É recomendado que as 
pessoas em risco, sobretudo 
as mulheres grávidas, sejam 
informadas sobre a prevenção, 
que seja reforçada a vigilância 
e garantida a detecção labo-
ratorial do vírus e que se in-
tensifique a investigação para 
compreender a doença e de-
senvolver testes e vacinas.

A Organização Mundial da 

Saúde lembra ainda que o au-
mento de casos de microcefalia 
e de desordens neurológicas na 
América Latina constitui emer-
gência de saúde pública de al-
cance internacional, acrescen-
tando que há forte suspeita de 
que o aumento dos casos seja 
causado pelo vírus zika.

A microcefalia é um dis-
túrbio que resulta em um pe-
rímetro do crânio infantil mais 
baixo do que o normal, com 
consequências no desenvolvi-
mento do bebê.

OMS pede à Europa ação contra o zika
PRoPAGAÇÃo do VÍRuS

Da Agência Lusa

Da Agência Estado

Paris (AE) - O governo da Fran-
ça solicitou a extensão por três 
meses do estado de emergência 
declarado após os ataques de 13 
de novembro em Paris. A medida, 
proposta na quarta-feira em uma 
reunião do gabinete, precisa ser 
aprovada pelo Parlamento.

A duração do estado de emer-
gência já foi ampliada uma vez 
e agora a previsão era de que a 

medida continuasse em vigor até 
o dia 26. Com esse decreto, a po-
lícia tem mais poder para realizar 
buscas e prisões e as autoridades 
podem restringir os movimentos 
de pessoas e veículos em lugares e 
horas específicos. Em comunicado 
por escrito, o presidente François 
Hollande disse que a extensão das 
medidas é justificada diante da 
“ameaça terrorista”.

 Outra lei do governo, também 
apresentada nessa quarta-feira, 

prevê mais poderes para os policiais. 
Caso seja aprovada no Legislativo, 
a medida dá aos policiais poderes 
para “neutralizar qualquer um que 
tenha acabado de cometer um ou 
mais homicídios e possa repetir es-
ses mesmos crimes”. Atualmente, 
apenas a autodefesa é justificati-
va legal para atirar em alguém no 
país. A mudança proposta permite, 
por exemplo, que a polícia dispare 
em um homem que atirou em civis 
e pode fazer isso de novo em breve. 

França quer ampliar emergência
CoMBATE Ao TERRoRISMo 

Da Agência Estado
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Itamar Shuller acredita 
no crescimento do 
Belo no Estadual 2016

ALINE PARÁ

Paraibana no comando do Itajaí-SC
Ex-atleta da seleção 
de handebol procura 
descobrir novos talentos Kaio Márcio inicia 

treinos em BH

Prova de Triathlon 
com 200 inscritos

Andressa ainda na 
cidade de Havana

O nadador Kaio Márcio promete 
não brincar o Carnaval 2016. Ontem, 
ele finalizou os treinamentos em 
João Pessoa e embarcou para Belo 
Horizonte, onde, junto com a equipe de 
natação da Fiat Minas, vai intensificar 
os treinamentos visando o Troféu Maria 
Lenk de Natação, ainda neste semestre, 
oportunidade em que a Confederação 
Brasileira de Desportos Aquáticos 
(CBDA) vai definir a seleção brasileira 
que disputará os Jogos Olímpicos no Rio 
de Janeiro. Kaio busca índice nos 100 e 
200 metros borboleta.

Cerca de 200 atletas estão 
inscritos para a disputa do Campeonato 
Brasileiro de Triathlon, que será realizado 
na Praia do Cabo Branco, em João Pessoa, 
no dia 9 de abril. Ainda restam 100 vagas. 
O organizador é a Federação de Triathlon 
da Paraíba. O Rio Grande do Norte conta 
com 50 inscritos. Pernambuco com 35, 
São Paulo com 33, Paraíba com 30 e Rio de 
Janeiro, 24. A largada está prevista para 
acontecer às 7 horas, mas o horário pode 
ser modificado no congresso técnico. A 
prova terá 1.500 metros de natação, 40 
km de ciclismo e 10 km de corrida.

Andressa Morais de Oliveira, 
paraibana e atleta de lançamento de 
disco da Seleção Brasileira de Atletismo, 
continua firme nos treinamentos na 
cidade de Havana, capital de Cuba. Se 
trata de um novo Camping Internacional 
CAIXA de Treinamento de Lançamento 
de Disco, seguindo o Programa de 
Preparação Olímpica para o Rio-2016.
Andressa Oliveira de Morais, recordista 
sul-americana da modalidade, com a 
marca de 64,21 m, treina acompanhada 
de seu técnico Julian Mejias até 14 
deste mês.

Apace-PB com 
cinco na seleção

Milton Pereira Silva, Damião 
Robson de Souza Ramos, Marcos José 
Alves Felipe e Severino Gabriel da Silva, 
todos da Associação Paraibana de Cegos 
(Apace-PB), foram  convocados ontem 
para a II Fase de Treinamento da Seleção 
Brasileira de Futebol de 5, visando uma 
boa preparação para representar o Brasil 
nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. Os 
treinamentos ocorrerão na Associação 
Niteroiense dos Deficientes Físicos 
(Andef ), em Niterói, no Rio de Janeiro, 
entre os dias 19 a 28 deste mês. Ao todo 
serão oito fases de treinamento para 
buscar o tetracampeonato.

Futebol de 5 em treinamento

“O esporte me ensinou 
a conviver com as pessoas, a 
cuidar do corpo e da saúde”. A 
declaração é de Aline Waleska 
Lopes Rosas (Aline Pará), que 
disputou os campeonatos 
mundiais de handebol nos 
anos de 1997, 1999, 2001 e 
2003, e esteve nos Jogos Pan-A-
mericanos de Santo Domingo.

Paraibana, com parentes 
residentes no bairro de Cruz 
das Armas, em João Pessoa, 
Aline Pará deixou as quadras 
como atleta para se dedicar 
a profissão de treinadora. É a 
mais nova técnica da equipe 
de handebol do Itajaí, de Santa 
Catarina, onde, a cada competi-
ção, vem colecionando títulos.

Com formação superior 
em Educação Física, Aline 
Waleska Rosas, hoje com 35 
anos de idade, passou pratica-
mente todo o mês de janeiro 
em João Pessoa e, no último dia 
26, embarcou para Santa Cata-
rina, para se dedicar aos treina-
mentos de sua equipe.

No último dia 12, uma re-
compensa. “Tive o maior pra-
zer e a maior alegria da mi-
nha vida, nesta data, ou seja, 
a Confederação Brasileira de 
Handebol convocou duas das 
nossas atletas para a Seleção 
Brasileira Juvenil”, comemora 
a paraibana, referindo-se às 
atletas Camila Wippel e Maria 
Eduarda Passos. “São jogado-
ras que, com certeza, farão a 

A Paraíba estará presente no 
Campeonato Brasileiro de Skate, 
que acontecerá no dia 19 de mar-
ço, na pista de Madureira, no Rio 
de Janeiro. O desafio será dispu-
tado nas categorias amador 1 e 2, 
além de iniciante. Doze paraibanos 
estarão presentes, com destaques 
para Yuri Davidson (campeão pa-
raibano/2015), Roselino Cruz (vice), 
George Lucas, Lucas Seleguini e 
Iago Juan. As competições locais te-
rão  início em abril, com o Circuito 
Paraibano, com etapas em Campina 
Grande (Parque do Povo), Patos (Gi-

násio Rivaldão) e João Pessoa (pista 
de Skate no Retão de Manaíra).

Para o vice-presidente da Asso-
ciação de Skate da Paraíba, Jason 
Alexander, a temporada terá muita 
emoção e adrenalina, com os skatis-
tas prometendo disputas acirradas 
nas competições locais e nacionais. 
“O pessoal está motivado e acredi-
tando que este ano será melhor que 
o passado. O Brasileirão será um bom 
teste para o grupo que vai brigar pe-
las primeiras colocações”, observou. 
Com relação a evolução do esporte 
no Estado, Jason enfatizou que o in-
tercâmbio que vem sendo colocado 
em prática com outros atletas da re-
gião vem surtindo efeito.

Brasileiro de Skate no Rio 
terá 12 atletas do Estado

EM MARÇO

Esquecer a primeira der-
rota da temporada e focar as 
atenções para a segunda etapa 
do Campeonato Brasileiro de 
Vôlei de Praia. O objetivo é da 
dupla paraibana, Álvaro Filho e 
Vitor Felipe, que perdeu para a 
dupla carioca, André e Oscar (2 
sets a 1) - foi a campeã - na pri-
meira fase da competição na-
cional, que aconteceu na Praia 
de Niterói, no Rio de Janeiro. 
Os destaques da terra voltam 
a competir na segunda etapa 
do  Brasileirão, no período de 
19 a 21 deste mês, na Praia do 

Forte, em Natal-RN. A terceira 
ocorrerá em Fortaleza-CE, de 
22 a 24 de abril.

Para Vitor Felipe a falta 
de ritmo foi o grande proble-
ma encontrado pela dupla no 
desafio em solo carioca, que 
sentiu o início da temporada. 
De acordo com o companhei-
ro de Álvaro o nível da compe-
tição foi fraco com todos sen-
tindo a falta de entrosamento. 
“O pique só vai melhorar no 
decorrer das disputas, onde 
os atletas estarão em ritmo 
melhor.”, comentou.

Álvaro e Vitor voltam 
atenções para 2a etapa

VÔLEI DE PRAIA NACIONAL

O time de Vôlei Masculi-
no do Centro Universitário de 
João Pessoa – Unipê já se pre-
para para novos campeonatos 
do novo ano, após uma tem-
porada exemplar em 2015. 
É que entre os dias 4 e 9 de 
abril, a equipe irá participar 
da Liga do Desporto Univer-
sitário – LDU, em Aracaju, no 
Sergipe. Lá, os atletas jogarão 
novamente com os melhores 
times universitários do Bra-
sil. No ano passado, o time 
conquistou a prata na Liga.

A preparação tem sido 
intensiva, segundo o atleta 
Josias Junior, que destacou 
que o grande foco serão os 
Jogos Universitários Brasi-
leiros – JUBs 2016. “Estamos 
motivados, pois sabemos 
que estamos treinando forte 
para, quem sabe, conquistar 
um pódio inédito para a Pa-
raíba no JUBs”, cogitou. Em 
2015, o time se manteve na 
primeira divisão do JUBs, 
conhecida como a divisão de 
Elite Universitária.

Unipê prepara atletas 
para Liga de Voleibol

EM SERGIPE

diferença na nossa seleção”, 
disse Aline Pará.

Para a paraibana, mos-
trar aos novos talentos sua 
experiência como ex-atleta 
da seleção brasileira é ques-
tão de princípios e de muita 
honra. Vem trabalhando na 
equipe do Itajaí-SC buscando 
a descoberta de valores para 
o cenário esportivo nacional 
e internacional.

“Camila Wippel e Maria 
Eduarda Passos são apenas 
duas das muitas promessas 
do handebol feminino do Ita-
jaí que pretendemos revelar. 
No mês de abril estaremos 
disputando algumas com-
petições e, até lá, não vamos 
relaxar nos treinamentos”, fi-
nalizou a paraibana que trei-
na em Santa Catarina, porém 
reside em Guarulhos-SP. Pará procura passar sua experiência vivida na seleção brasileira

Representantes da Paraíba finalizam os preparativos na pista de skate no Retão de Manaíra

FOTO: Marcos Russo

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

A equipe do Itajaí, de Santa Catarina, é uma das mais respeitadas 
do estado, sob o comando da paraibana Aline Waleska Rosas

FOTOS: Reprodução/Internet



Cielo ainda ameaçado de não
disputar os Jogos Olímpicos

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 4 de fevereiro de 2016

Medalhista em Pequim e 
Londres, nadador busca 
índice no Maria Lenk

FotoS: Reprodução

Neymar está enrascado com a 
Receita brasileira e espanhola 
e se perdendo pela boca com 
declarações equivocadas. 
No mesmo dia que prestou 
depoimento à Justiça da 
Espanha, o jogador emitiu um 
comunicado para criticar o 
procurador Ministério Público 
Federal, responsável pela de-
núncia por sonegação fiscal e 
falsidade ideológica, sendo rebatido tanto pelo MPF, 
quanto pela Associação Nacional dos Procuradores 
da República. Em nota, a associação classista dos 
procuradores repudiou o texto. "Ninguém está acima 
da Lei, seja ele trabalhador, governante ou capitão da 
Seleção Brasileira”. 

Neymar

Raposa leva vantagem 
sobre seus adversários

Duas rodadas, nove jogos e 20 gols marcados. Esse 
foi o saldo dos jogos já realizados pelo Campeonato 
Paraibano de 2016 tendo o Campinense como o principal 
destaque após ter vencido os dois jogos, ou seja, 100% 
de aproveitamento. Alguns colegas da imprensa já apon-
tam a Raposa como favorita ao título, mas acho cedo 
demais para avaliação nesse sentido, afinal essa primeira 
fase é composta de 10 rodadas, classificando-se três 
clubes em cada grupo, portanto grandes possibilidades de 
reação.

Obviamente que o Campinense está melhor arruma-
do por ter mantido a base e os demais vem encontrando  
dificuldades no quesito entrosamento. O Campeonato 
Paraibano é um dos mais dificeis do Brasil e qualquer pre-
visão após duas rodadas é mera utopia. Até mesmo em 
relação ao quadrangular da morte onde Atlético e Santa 
surgem como fortes candidatos devido aos problemas. 
O time de Cajazeiras já perdeu duas vezes, uma em casa 
e outra fora e terá pela frente o Campinense em seus 
domínios no próximo sábado.

Já a equipe de Santa Rita entrou na disputa há pou-
cas horas de seu primeiro jogo, alcançando um resultado 
negativo diante do Botafogo (3 a 0). E vai ter dificulda-
des diante do elenco muito jovem e formado às pressas.  
Como ainda faltam nove jogos à conclusão da primeira 
fase não quero me apressar e sim esperar mais um pou-
co para ver onde vai o time de Ramiro.

Quanto ao Botafogo que formou um novo elenco, a 
vitória sobre o Santa Cruz se pode dizer apenas que foi 
feito o dever de casa. O time está longe do que espera 
o técnico Itamar Schulle. Não tenho dúvida que o Belo vai 
brigar de novo pelo título, apesar desse início instável. 
O Treze tropeçou em casa - derrota de 3 a 1 - para o 
Sousa e tenta se acertar. Não foi a primeira e nem será 
a última vez que o Sousa vencerá em Campina Grande. 
O Auto Esporte encontrou um adversário forte e se deu 
mal. o CSP, mais uma vez, vai dar muito trabalho.

O técnico Ramiro Sousa mostrou competência na estreia 
do Santa Cruz no Paraibano de 2016. Sem vários jogadores 
e com um time de garotos deu muito trabalho ao Botafo-
go que só construiu o placar de 3 a 0 nos minutos finais.

Santa Cruz

A Federação vai reunir a im-
prensa para discutir inova-
ções na Copa do Nordeste 
deste ano e assim estreitar 
um melhor relacionamento 
na cobertura dos jogos.

Reunião
Ainda falando do Santa 
Cruz, o clube se garantiu na 
disputa após conseguir uma 
liminar na justiça desportiva 
após não não apresentar as 
certidões negativas.

Firme na disputa

O ranking das emissoras de TV por assinatura em 2015 
colocou um canal esportivo na liderança da audiência. O 
SporTV apareceu à frente de todas as emissoras de acor-
do com dados do Ibope. O Fox Sports também apareceu 
entre os 15 melhores canais ficando à frente da ESPN 
Brasil. Esporte Interativo fora dos cinco primeiros.

Ranking de audiência

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Cesar Cielo tem uma 
missão antes da Olimpíada. 
Dono de três medalhas olím-
picas (ouro nos 50m livre e 
bronze nos 100m livre em 
Pequim-2008, e bronze nos 
50m livre de Londres-2012), 
o nadador de 29 anos teve um 
ano conturbado em 2015 e não 
obteve ainda o índice para a 
Rio-2016. A última chance será 
o Troféu Maria Lenk, de 15 a 
20 de abril, no Estádio Aquá-
tico Olímpico, e ele optou por 
uma mudança na preparação: 
deixou a comissão técnica que 
havia montado no Brasil e foi 
treinar nos Estados Unidos 
com Scott Goodrich, com quem 
já tinha trabalhado de 2013 a 
2014.

Para o novo treinador, não 
há motivo para preocupação. 
Goodrich, 29, é apenas seis 
meses mais velho e chegou a 
ser companheiro de equipe de 
Cielo. Viu de perto o potencial 
do brasileiro, que viveu seu 
último auge técnico no perí-
odo em que trabalhou com o 
norte-americano – o nadador 
foi campeão mundial dos 50m 
livre e dos 50m borboleta em 
Barcelona-2013.

"Por que não acreditar 
nele?", questionou Goodrich 
em entrevista  concedida ao 
site da UOL Esporte. Curiosa-
mente, o treinador usou espe-
cificamente a pressão como 
uma das razões para confiar 
no nadador: "Cesar é um dos 
melhores competidores nessa 
situação". Cielo e Goodrich fo-
ram companheiros de treino 
(como atletas) na equipe da 
Universidade de Auburn entre 
2005 e 2008. Depois, traba-
lham juntos entre 2013 e 2014 
(já com o americano como o 
treinador). A relação profissio-
nal foi encerrada sem traumas, 
e os dois continuaram amigos. 
Pesa para isso a proximidade 
de idade – Goodrich, 29, é ape-
nas seis meses mais velho do 
que o nadador.

"Nos conhecemos há qua-
se dez anos. Muito mudou des-
de então, e nós dois crescemos 
e evoluímos. Cesar continua 
a aprender e melhorar a cada 
ano que passa. Em meio às 
coisas boas e ruins, ele sempre 
aprende algo novo para aju-
dá-lo na próxima temporada. 
Você não fica no topo como ele 
se não aprender e se adaptar 
para ser cada vez melhor", afir-
mou o técnico.

Até por conta disso, o pro-
cesso de reaproximação foi na-
tural quando Cielo optou pela 
mudança drástica de estratégia 
em sua preparação para a Rio-
2016.

"A conversa não teve 
nada de especial. Sempre fa-
lávamos, mesmo quando não 
estávamos trabalhando jun-
tos. Eu me preocupo muito 
com sua carreira na natação e 
sempre o quero ver tendo su-
cesso, não apenas como um 
treinador, mas também como 
um fã e um amigo. Penso que 
no passado nossa amizade 
ajudou muito nesta relação 
nadador/treinador, permitin-
do que desempenhássemos 
um trabalho muito bom. Nós 
temos uma boa relação den-
tro e fora da piscina e traba-
lhamos muito bem no pas-
sado. Ele sabe o que esperar 
quando estamos treinando 
juntos", analisou Goodrich. 

O tenista mineiro Bruno 
Soares falou à imprensa em 
São Paulo ontem, menos de 
uma semana após conquistar 
dois títulos de duplas (mascu-
linas e mistas) do Aberto da 
Austrália. Diante da imprensa, 
porém, evitou colocar-se como 
favorito à conquista de uma 
medalha nos Jogos Olímpicos 
de 2016, no Rio de Janeiro.

Soares deve disputar a 
chave masculina de duplas na 
Olimpíada com Marcelo Melo, 
parceiro na equipe brasilei-
ra que disputa a Copa Davis. 
Embora considere a chave de 
Grand Slam “mais difícil” que 
a de uma Olimpíada, o mineiro 
aponta a imprevisibilidade dos 
Jogos Olímpicos como um pon-
to a ser superado.

“Grand Slam é mais difícil 
que Olimpíada. Pois lá está o 
que há de melhor no circuito, 
com gente bem preparada”, 
disse. “Olimpíada é imprevi-
sível pelo fato de os jogadores 

muitas vezes se juntarem de 
última hora. Passa a ser impre-
visível”, avaliou.

A parceria Melo/Soares, 
entretanto, ainda não tem data 
para estrear em 2016 - tanto 
no Rio Open 2016 quanto no 
Brasil Open 2016, ambos em 
fevereiro, os parceiros ainda 
estão indefinidos.

O Brasil ainda disputará 
a chave de duplas mistas no 
Rio-2016, mas a escalação ain-
da é incerta. A tendência é que 
Teliana Pereira, melhor repre-
sentante do País no ranking da 
WTA (número 44), atue com 
Marcelo Melo ou Bruno Soares. 
Para o mineiro, as perspectivas 
também são positivas.

“Acho que temos chance 
em duplas mistas, mas primei-
ro temos de saber quem vai jo-
gar. No momento, no feminino, 
temos apenas a Teliana. Mas se 
for o Marcelo ou o Bruno (com 
ela), estaremos bem represen-
tados”, analisou.”

Tenista brasileiro não se vê como 
favorito para vencer na Rio 2016

BRUNO SOARES
César Cielo ainda não tem índice para disputar a Olimpíada, apesar de seu excelente retrospecto

Bruno prega muita cautela



Vasco defende hoje a liderança
CAMPEONATO CARIOCA
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Jorginho vai enfrentar o 
América, clube que o
projetou no futebol

Os jogadores do Vas-
co não se deixam levar 
pela goleada na estreia do 
Campeonato Carioca. Hoje, 
às 19h30, o time encara o 
América no Estádio Édson 
Passos, e o zagueiro Rodri-
go espera muita dificuldade, 
principalmente, por jogar 
fora de casa. 

“Vamos sofrer um pou-
co, mas acho que é uma di-
ficuldade que todos irão ter. 
Vamos enfrentá-los no es-
tádio deles, que é pequeno. 
Vai ser mais complicado. 
Temos as dificuldades, mas 
o campo é para os dois. Eles 
levam vantagem por conhe-
cer o gramado, por treinar 
lá diariamente. Eu sei que 
muitos falam que o Esta-
dual não serve, mas para 
mim é muito importante. 
Queremos chegar na semi-
final jogando de igual para 
igual com os adversários, 
não tendo que correr atrás” 
disse Rodrigo, que vê o tra-
balho no Vasco evoluindo 
rápido devido ao entrosa-
mento dos jogadores.

“ Esse ano as coisas vão 
fluir um pouco melhor. Não 
tivemos que montar a equi-
pe, ninguém teve que conhe-

cer um novo companheiro. 
Já temos um time que se co-
nhece e está muito tranqui-
lo”. O Vasco vem de uma vi-
tória sobre o Madureira por 
4 a 1 na estreia do Carioca.

Jorginho
Até agora, Jorginho é 

unanimidade no elenco cru-
z-maltino. Consegue ter boa 
aceitação tanto entre os mais 
jovens quanto entre os mais 
experientes. É o caso do vete-
rano Rodrigo. O capitão é “na 
dele”, sempre com semblante 
sério para os adversários. O 
treinador conseguiu con-
quistá-lo. Tanto que o zaguei-
ro afirma com convicção que 
Jorginho é um “paizão” para 
o time. Quando entrar em 
Édson Passos, hoje, Jorginho 
enfrentará o clube que não 
só lhe abriu as portas para 
sua carreira de treinador, 
mas também que deu opor-
tunidades como jogador, de 
1978 a 1984, antes de ele ir 
para o Flamengo, na base.

No currículo, Jorgi-
nho tem os títulos da Copa 
América de 2007 e da Copa 
das Confederações de 2009 
como auxiliar da Seleção 
Brasileira - Dunga, atual 
treinador, era o comandan-
te. Pelo Kashima, conquis-
tou a Copa Suruga e a Copa 
da Liga Japonesa de 2012.

Curtas

Pai de Neymar faz 
nova revelação

Judivan vai para a
quarta cirurgia

Filipe Luís pega 
gancho de 3 jogos

Bota-RJ vê alívio 
no início do Carioca

INTER LIBERA d’ALEssANdRO PARA O RIvER PLATE

O pai de Neymar revelou em 
seu depoimento na Audiência Nacional 
espanhola, que o camisa 11 recebeu uma 
oferta milionária para deixar o Barcelona, 
segundo a "Catalunya Rádio". No entanto, 
ele afirmou que a prioridade é renovar 
contrato com os Blaugranas. Ele se 
esquivou sobre o clube e valores.

Após passar por três cirurgias no 
joelho esquerdo, no ano passado, depois de 
ter se machucado durante a participação dele 
com a Seleção  no Mundial Sul-20,  na Nova 
Zelândia, o atacante Judivan, considerado 
uma das grandes promessas das divisões de 
base do Cruzeiro, passará agora pelo quarto 
procedimento no mesmo local.

A diretoria do Botafogo aguardou 
com ansiedade os primeiros jogos do 
time no Carioca. As vitórias de 2 a 0 sobre 
o Bangu e de 2 a 1 sobre a Portuguesa 
acabaram trazendo alívio aos dirigentes, 
que temiam que tropeços logo de cara 
pudessem gerar fortes cobranças. O 
clube pretende procurar reforços com 
tranquilidade no mercado, já que o dinheiro 
em caixa para investimento é curto .

D’Alessandro voltará para Buenos Aires. No final da manhã de ontem, o Internacional aceitou a proposta do 
River Plate e topou emprestar o meia. Agora, o clube gaúcho prepara o anúncio da saída do argentino – que 
deverá ser no Estádio Beira-Rio. Segundo o diário Clarin, da Argentina, o empréstimo será de um ano. O Inter, 

contudo, ainda não confirma o modelo do negócio. O atual contrato de D’Alessandro vai até o final de 2017.Aos 34 
anos, D’Alessandro já havia sido procurado pelo River Plate outras vezes. Mas em todas, a saída ficou muito longe 
de acontecer. San Lorenzo e Racing Club também tentaram negócio e igualmente não tiveram êxito.

A entrada criminosa do brasileiro 
Filipe Luís no argentino Lionel Messi não 
passou impune. O Comitê de Competição do 
Campeonato Espanhol decidiu punir o lateral-
esquerdo com três jogos de suspensão. 
Assim, o jogador poderá atuar contra o Real 
Madrid, no dia 27 de fevereiro, no Santiago 
Bernabéu. Mas não enfrentará  Eibar, 
Getafe e Villarreal.  A pena ao brasileiro foi 
enquadrada por ‘violência no jogo’.

Entidade não espera 
mudanças na Fifa

As propostas de reformas na 
Fifa em meio a escândalos vão manter 
o poder nas mãos de federações 
nacionais e continentais, preterindo 
jogadores, torcedores e clubes. A 
opinião foi divulgada ontem em carta 
da FIFPro, entidade que representa 
os atletas profissionais do futebol. "A 
estrutura monopolizadora do futebol 
será mantida mediante as chamadas 
reformas propostas", diz o texto da 
FIFPro. "Haverá ainda mais poder nas 
mãos de confederações e associações 
da Fifa que têm sido fonte de corrupção 
e da pior crise da história da própria 
Fifa", completa o comunicado. A 
entidade máxima do futebol mundial 
está envolvida em um escândalo de 
grandes proporções, investigado 
por autoridades da Europa e dos 
Estados Unidos. Ao todo, 41 pessoas 
– especialmente dirigentes – foram 
indiciadas.

A Conmebol comuni-
cou ontem que dobrará a 
bonificação aos clubes na 
fase de grupos da Liberta-
dores. Anteriormente, cada 
time recebia US$ 300 mil 
por partida na etapa classi-
ficatória. A premiação agora 
será de US$ 600 mil (R$ 2,7 
milhões).

Além disso, a entidade 
que regulamenta o futebol 
sul-americano anunciou que 
eliminou a cobrança de 10% 
da arrecadação bruta de 
cada partida, ficando para 
os clubes a totalidade do ar-
recadado com venda de in-
gressos em seu estádio.

Acumulando premia-
ções até as finais, o time 
campeão da Libertadores 

embolsará em premiações 
US$ 3 milhões (pouco me-
nos de R$ 12 milhões).

A medida foi adota-
da após pedido dos clubes 
cabeças-de-chave da Li-
bertadores deste ano, que 
consideravam deficitária a 
participação no principal 
torneio da América do Sul.

Auditoria
A entidade também 

anunciou a contratação da 
Deloitte para fazer audito-
ria, consultoria, assessoria 
financeira, administração de 
riscos e serviços fiscais para 
a Conmebol. A entidade ain-
da informou que serão audi-
tadas as contas dos últimos 
cinco anos e a atual gestão.

Conmebol dobra cotas 
na fase classificatória

LIBERTADORES

O zagueiro Rodrigo(C) diz que o time está bem mais unido no Carioca de 2016 e a pressão é bem menor que no Campeonato Brasileiro

A necessidade de devol-
ver rapidamente o padrão 
de jogo ao Corinthians vai 
deixar o time sem qualquer 
alteração para o jogo de hoje 
contra o Audax, às 19h30 
(horário de Brasília), pela se-
gunda rodada do Campeona-
to Paulista, em Osasco.

Em treino tático ontem, 
o técnico Tite indicou que vai 
manter a formação que come-
çou jogando na vitória por 1 
a 0 sobre o XV de Piracicaba, 
domingo passado. Isso signi-
fica que o atacante Lucca con-
tinua entre os titulares.

Enquanto os reservas 
fizeram um trabalho técnico 
em outro gramado do CT Joa-
quim Grava, Tite reuniu seus 
11 titulares e orientou movi-
mentações sem um adversá-
rio do outro lado. A atividade 
teve Cássio, Fagner, Felipe, 
Yago e Uendel; Bruno Henri-
que; Romero, Elias, Rodrigui-
nho e Lucca; Danilo.

O Corinthians deve ter 
pelo menos um reforço no 
banco de reservas em rela-

Tite dá sinais que não muda o time
para enfrentar o Audax em Osasco

CORINTHIANS

ção ao jogo passado: o meia 
Guilherme foi inscrito no 
Campeonato Paulista e será 
opção de Tite. Guilherme fez 
dois gols no treino dos reser-
vas desta terça.

André, Giovanni Augus-
to e Willians vão esperar 

um pouco mais para estrear. 
Os dois jogadores ex-Atléti-
co-MG ainda não assinaram 
contrato, enquanto o volan-
te, ex-Cruzeiro, assinou, mas 
precisa ser regularizado na 
CBF e na Federação Paulista 
para ter condições de jogo.

Tite conversa com os jogadores e pede muita atenção no jogo

Paulista
18h30 
Ferroviária x Mogi Mirim 
19h30
Audax  x  Corinthians 
Novorizontino  x Botafogo
21h
Palmeiras x São Bento 

Carioca
17h 
Tigres  x Bangu 
19h30
América x Vasco

Gaúcho
19h30 
Grêmio  x  Aimoré
Cruzeiro x Brasil 

Paranaense 
19h30
Operário x Paraná 
20h
J.MalucelliJ x Rio Branco

Mineiro
16h 
Guarani x América

Libertadores
20h30
Independiente x Guarani
22h45 
Oriente Petrolero x Santa Fé

Jogos de hoje

FOTOs: Reprodução
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Marco Antônio desfalca 
a equipe no jogo contra 
o Sousa no Marizão

Itamar aposta em crescimento
BOTAFOGO-pB

Classificação do paraibano 2016

Grupo A 
Times PG J V E D G
10  Campinense  6  2 2 0 0 3  
20  Sousa 4  2 1 1 0 2 
30  Paraíba  4  2 1 1 0 1 
40  Auto Esporte  3  2 1 0 1 -2  
50  Santa Cruz  0  1 0 0 1 -3

Grupo B
10  Botafogo  4  2  1 1 0 3  
20  CSP  3  2  1 0 1 2  
30  Esporte 1  2 0 1 1 -2  
40  Treze 0  1 0 0 1 -2  
50  Atlético Cajazeiras 0  1 0 0 2 -3

 

l Classificados às Quartas de Final
l Quadrangular do Rebaixamento

 

O técnico Itamar Schul-
le acredita que o Botafogo 
vai melhorar nos próximos 
jogos, após a vitória por 3 
a 0, na última quarta-feira, 
sobre o Santa Cruz. Para ele, 
os atacantes andavam muito 
ansiosos, e por isso, a equipe 
não conseguia traduzir em 
gols as oportunidades cria-
das. Ontem, na reapresen-
tação da equipe, ele voltou 
a ressaltar a importância de 
se aproveitar as oportunida-
des criadas. 

"Mesmo com a vitória, 
outra vez repetimos os er-
ros de finalização, ocorridos 
no Sertão, contra o Paraíba. 
Ainda falta muito, mas pelo 
menos, no quesito criação 
de oportunidades, o time 
vem melhorando. Só precisa 
que os atacantes tenham um 
pouco mais de calma, para 
ter sucesso nas finalizações. 
Agora, depois dos gols que 
conseguiram contra o Santa 
Cruz, esperamos que esta 
ansiedade diminua, e a bola 
entre mais no gol adversá-
rio", disse o treinador.

Para o jogo contra o 
Sousa, no próximo sábado, 
Itamar não poderá escalar o 
volante Marco Antônio, que 
sentiu um desconforto na 
coxa direita, no jogo contra 
o Santa Cruz, e está em trata-
mento. Por outro lado, o ata-
cante Lucas Santos, já está 
registrado no Bid da CBF, e já 
pode ser relacionado para a 
partida no Sertão. O jogador 
disse que não está ainda no 
melhor de sua forma física, 
mas está pronto para colabo-
rar, caso seja requisitado.

"Eu fiquei parado por 3 

semanas, e estou recuperan-
do a forma física, desde que 
cheguei. Mas caso o treina-
dor Itamar precise de meu 
futebol, posso entrar e cola-
borar com a equipe", disse o 
atacante, que veio do Novo 
Hamburgo.

Em relação a impaci-
ência da torcida, que che-
gou a vaiar a equipe diante 
do Santa Cruz, o experiente 
volante Val disse que é nor-
mal em início de temporada. 
"O mais importante é que 
vencemos e somamos mais 
pontos. Nosso time é todo 
novo, e os jogadores ainda 
estão se conhecendo. É nor-
mal que haja muitas falhas 
de entrosamento ainda. Aos 
poucos, vamos melhorando, 
e o torcedor tem que ter um 
pouco mais de paciência, 
que vamos melhorar muito 
ainda no decorrer da com-
petição", disse o atleta.

Warley, que voltou a 
marcar com a camisa do 
Belo, entende a impaciên-
cia da torcida. "O torcedor 
quer resultados rápidos, e 
por isso fica impaciente. É 
normal, no fundo, estamos 
trabalhando para corrigir os 
defeitos, e logo estaremos 
prontos para dar muita ale-
gria ao torcedor. Apesar das 
vaias, há uma relação muito 
boa de respeito de mim para 
com a torcida e da torcida 
para comigo. Estamos no 
caminho certo", disse o ata-
cante.

Hoje, o técnico Itamar 
Schulle vai comandar o úl-
timo treino da equipe, em 
João Pessoa, antes do jogo 
contra o Sousa, marcado 
para este sábado, às 16 ho-
ras, no Estádio Marizão, em 
Sousa. A delegação partirá 
para o Sertão, amanhã, às 
8h30, podendo ainda fazer 
um treino recreativo em 
Sousa, na parte da tarde. 

Foto: ortilo Antônio

Foto: FPF
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CSP vence Auto Esporte e entra na zona de classificação

O técnico Itamar Schulle vê repetição de erros no ataque botafoguense e cobra melhor finalização

Técnico do Auto
inconformado 
com atuação de 
sua equipe

"Até agora estou procu-
rando explicação para en-
tender o que houve. Não me 
preocupo com a derrota em 
si, mas com a maneira que 
perdemos". A afirmação é 
do técnico do Auto Esporte, 
Índio Ferreira, um dia após a 
derrota por 3 a 0 para o CSP, 
no Almeidão, que deixou a 
torcida, diretoria, comissão 
técnica e jogadores preocu-
pados. No próximo sábado, o 
Alvirrubro terá uma parada 
dura, quando vai encarar o 
Treze, em Campina Grande.

Segundo o treinador 
Índio, o time precisa melho-
rar muito e receber reforços 
urgentes. "Ficou claro que 
precisamos de uns 3 jogado-
res mais experientes, e que 
conheçam o futebol paraiba-
no. Tem que ser atleta para 
resolver. Não adianta trazer 
por trazer", disse o treinador, 
que já solicitou à diretoria a 
contratação destes jogadores 
e inclusive já deu os nomes.

Enquanto estes refor-
ços não chegam, Índio fará 
mudanças na equipe, prin-
cipalmente no esquema tá-
tico. "Quando estou jogando 
em casa, gosto de fazer valer 
o mando de campo, e o que 
treinamos durante a pré-
temporada. Mas vi que não 
temos as peças ideais para 
o esquema 3-6-1. Então, em 
um momento de transição, 
não podemos ser ousados, e 
nem ser insistentes em um 
esquema que não está fun-
cionando", disse o treinador, 
dando mostras claras de que 
vai mexer na equipe, e no 
modo de jogar, para enfren-
tar o Galo, no Amigão.

Vilar analisa derrota e admite mudanças
Ontem, o dia foi de bron-

ca no Presidente Vargas, na 
reapresentação dos jogado-
res do Treze, após a derrota 
por 3 a 1 para o Sousa, no 
Amigão, na última quar-
ta-feira. O técnico Marcelo 
Vilar não gostou nada do 
rendimento de alguns joga-
dores no jogo de estreia no 
Campeonato Paraibano, e 
acena com mudanças para a 
partida do próximo sábado, 
contra o Auto Esporte, às 16 
horas, no Estádio Amigão.

"Algumas peças não 
renderam o que nós esperá-
vamos, e é natural neste mo-
mento em que os jogadores 
estão brigando por posição, 
que façamos as mudanças 
necessárias para alcançar-
mos as vitórias. Estamos 
apenas no começo de um 
trabalho, e temos que ter 
tranquilidade suficiente para 
corrigirmos os erros, e rea-
girmos na competição", disse 
Vilar, que credita a derrota 
contra o Sousa ao espaço 
cedido pela equipe ao adver-
sário, após ter saído em des-
vantagem no placar. 

Indagado sobre a queda 
de rendimento físico da equi-
pe no segundo tempo, Vilar 
preferiu não comentar, mas 
mostrou visivelmente seu des-
contentamento com a equipe 
na etapa final, quando tentava 
uma reação. "Este é um assun-
to que vamos discutir interna-

TREZE

mente. Assim como a torcida, 
nós também ficamos angus-
tiados com a exibição, mas ao 
contrário do torcedor, não po-
demos nos deixar contaminar 
pela emoção, e temos que ter 
tranquilidade neste momento 
para consertar os erros", afir-
mou o treinador visivelmente 
irritado após a derrota dentro 
de casa.

Para Vilar, o fato do Tre-
ze ter jogado no Amigão, e 
não no seu Estádio Presiden-
te Vargas, não foi desculpa 
para a derrota inesperada. 
Apesar de acenar com mu-
danças, Vilar não quis adian-
tar quais serão. Algumas 
delas só serão definidas no 

treino de amanhã. Uma coisa 
é certa, o time titular contra 
o Auto Esporte não será o 
mesmo que começou jogan-
do contra o Sousa, e a palavra 
de ordem é vencer, de qual-
quer maneira, para entrar na 
zona de classificação à próxi-
ma fase da competição. 

Campinense
Ao contrário do rival 

Treze, o Campinense é só ale-
gria. Mais uma vez, a Raposa 
confirmou o favoritismo ao 
título deste ano, vencendo, 
com tranquilidade, o Espor-
te, em Patos.  O Rubro-Negro 
é a única equipe com 100 por 
cento de aproveitamento na 

competição. Neste sábado, o 
Campinense vai até Cajazei-
ras enfrentar o Atlético, que 
ainda não venceu no campe-
onato, e virá com tudo pra 
cima da Raposa.

Sem problemas, o técni-
co Francisco Diá gostou do 
rendimento da equipe em 
Patos, e não deverá fazer mu-
danças para o jogo do Sertão. 
A viagem para Cajazeiras será 
amanhã, após um treino re-
creativo. Hoje, Diá comandará 
um treino técnico tático, para 
definir a equipe e a forma de 
jogar contra o Trovão Azul, lá 
no Sertão. A partida está pro-
gramada para sábado, às 16h, 
no Estádio Perpetão.

Rodrigão (E) continua em alta com a galera e já marcou nos dois jogos da Raposa no Paraibano
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Paraíba poderá ter unidade do Projeto VTT, da Finlândia

Energias renováveis
A Paraíba deverá ter 

uma unidade do Projeto VTT 
na área de energias renová-
veis. O Centro Técnico VTT 
é o terceiro maior centro de 
pesquisa, desenvolvimento 
e inovação da Europa e está 
situado na Finlândia.

O coordenador do curso 
de Engenharia de Produção 
do Instituto de Educação Su-
perior da Paraíba (Iesp), pro-
fessor Rômulo Oliveira, está 
na linha de frente do pro-
cesso de negociação, junto 
com a secretária de Ciência e 
Tecnologia do Estado da Pa-
raíba, a professora Francile-
ne  Gomes, com o presidente 
da Fundação de Pesquisa do 
Estado da Paraíba (Fapesp), 
professor Cláudio Furtado, e 
com o presidente do Sindica-
to da Indústria de Fabricação 
de Álcool da Paraíba (Sin-
dialcool-PB), o engenheiro 
Edmundo Barbosa.

A finalidade é trazer 
para a Paraíba uma unida-
de do VTT – (www.vtt.fi) na 
área de energias renováveis. 
Segundo informou a direto-
ra-geral do Iesp, professora 
Erika Marques, o Iesp avan-
ça nesse projeto por ser de 
grande importância para o 
Estado da Paraíba.

“Sim, estamos juntos e 
vamos conseguir, porque é 
fundamental trabalhar com 
energias renováveis, que hoje 
é um assunto mundial”, enfa-
tizou Erika Marques.

Uma série de reuniões 
com os finlandeses dirigen-
tes do VTT aconteceram 
junto com Rômulo Oliveira, 
e com todos os envolvidos 
no setor produtivo do Es-
tado, na sede da Federação 
das Indústrias do Estado 
da Paraíba (Fiep-PB), com 
sede em Campina Grande, 
e, também, com dirigentes 
da Usina Japungu Bioener-
gia, na última terça-feira, 
agroindústria que se locali-
za no acesso entre a BR-101 
(Santa Rita)  e Lucena.

Kubitschek Pinheiro  
Especial para A União

A Ouvidoria Nacional de Di-
reitos Humanos recebeu 137.516 
denúncias de violações de direitos 
humanos em 2015, uma média de 
376 registros por dia. O núme-
ro representa 42% do total de 
atendimentos realizados no ano 
passado pela Ouvidoria, que tem 
como principal canal de comuni-
cação com a sociedade o Disque 
100. Os dados foram divulgados 
pelo Ministério das Mulheres, da 
Igualdade Racial e dos Direitos 
Humanos, por meio da Secreta-
ria Especial de Direitos Humanos. 
O balanço do Disque 100 revela 
quem são as principais vítimas de 
violações de direitos no país: po-
pulação negra, mulheres e pes-
soas de 18 a 30 anos de idade.

No que se refere ao recorte 
por raça/cor dessas denúncias, 
verifica-se que as maiores vítimas 
são pessoas negras. O perfil das 
denúncias de violações de direi-
tos das crianças e adolescentes, 
por exemplo, é de 57,5% de me-
ninas e meninos pretos e pardos; 
das denúncias relacionadas às 
pessoas com deficiência, 56% dos 
informados são pretos e pardos. 
A tendência se repete nas de-
núncias de violações dos direitos 
da população LGBT, em situação 
de rua e pessoas em restrição de 
liberdade. A única exceção é em 
relação ao grupo das pessoas ido-
sas, onde 52% das denúncias são 
de pessoas idosas brancas.

De acordo com o secretá-
rio de políticas de promoção da 
Igualdade Racial, Ronaldo Bar-
ros, os dados mostram como o 
racismo agrava as violações dos 
direitos humanos. “O racismo é 
sistêmico, afeta de diversas for-
mas o indivíduo, violando os seus 
direitos humanos, em todas as di-
mensões da sua vida. Há um pro-
cesso de agravamento da violên-
cia quando você verifica o recorte 
raça/cor. Se você é homossexual e 

Pretos e pardos são maiores vítimas
DENÚNCIAS À OUVIDORIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

negro, há um processo de agrava-
mento na violência. Normalmen-
te uma violação homofóbica não 
se caracteriza como uma violência 
exclusivamente homofóbica, é 
acompanhada de violência racial 
também”, exemplifica.

O secretário ainda ressalta 
que, no caso da intolerância reli-
giosa, observa-se que não se tra-
ta de um conflito religioso como 
há em outros países. “No Brasil, 
predominam ataques dirigidos a 
religiões de matriz africana, por 
isso que alguns especialistas cha-
mam de racismo religioso. Não 
só porque está direcionado a um 
determinado grupo, mas também 
porque a religião afro-brasilei-
ra constitui a identidade de um 
grupo. Quando essa identidade 
é violada, você está violando a 
condição histórica e étnica des-
te grupo. por isso também que a 
violação da intolerância religio-

sa reflete um nível de racismo 
religioso”, afirma Barros.

Disque 100
A ministra das Mulheres, da 

Igualdade Racial e dos Direitos 
Humanos, Nilma Lino Gomes, des-
tacou a importância da ampliação 
do Disque 100 no final de 2015, 
quando o serviço passou a receber 
denúncias de racismo. “Desde o 
ano passado, temos os módulos 
que recebem denúncias de vio-
lações contra a juventude negra, 
mulheres negras e população 
negra em geral; além de comu-
nidades quilombolas, de terrei-
ros, ciganas e religiões de matriz 
africana”, afirmou. De acordo 
com os dados divulgados, o mó-
dulo “Igualdade Racial” já regis-
trou 1.064 denúncias.

“A importância do Disque é 
atender as pessoas que procuram 
o serviço, mas ele faz parte de um 

processo de transparência do Go-
verno federal. Queremos que a 
população acompanhe esse traba-
lho e saiba quais são as principais 
violações de direito humanos que 
temos vivido no nosso país. Esses 
dados são importantes para que 
possamos refletir sobre o quanto 
precisamos avançar na sociedade 
brasileira para a garantia de direi-
tos”, declarou a ministra.

para o secretário especial de 
Direitos Humanos, Rogério Sottili, 
a missão do Disque 100 é contri-
buir para a interrupção do ciclo 
de violência existente. “O Brasil 
é um país de violação de direitos 
humanos. O que identificamos 
no Disque 100 não significa um 
aumento da violação de direitos 
humanos, mas sinaliza para onde 
o Estado deve caminhar para a 
construção de políticas de prote-
ção e para que se interrompa o 
ciclo de violência”, afirmou.

Ataques dirigidos a religiões de matriz africana refletem também um nível de racismo religioso, afirma secretário

FOTO: Reprodução/Internet

Feliphe Rojas
Especial para A União

Os trabalhadores do setor 
aéreo realizaram uma parali-
sação na manhã de ontem que 
afetou o funcionamento dos 
aeroportos no Brasil. De acor-
do com levantamento da In-
fraero, que não administra os 
aeroportos de Guarulhos (SP), 
Belo Horizonte (MG) e São 
Gonçalo do Amarante (RN), 
248 voos domésticos foram 
cancelados, o que represen-
tou 14,7% do total; e 457 voos 
sofreram atrasos, equivalen-
te a 27% do total, no período 
que compreendeu a 0h até as 
18h dessa terça-feira. Os voos 
internacionais não sofreram 

tanto com a paralisação: ape-
nas 7 sofreram atrasos e ne-
nhum foi cancelado no mesmo 
período temporal especifica-
do anteriormente.

A paralisação dos aero-
nautas e aeroviários acon-
teceu entre às 6h e às 8h da 
manhã de ontem e só não foi 
mais grave por conta de uma 
decisão do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) que deter-
minou que 80% dos trabalha-
dores do setor mantivessem 
suas atividades sob a pena de 
multa diária de R$ 100 mil em 
caso de descumprimento da 
determinação.

A paralisação aconteceu 
nos aeroportos de Guarulhos, 
Cogonhas, Viracopos, Brasília, 

Santos Dumont, Galeão, Porto 
Alegre, Recife, Fortaleza, Flo-
rianópolis, Curitiba e Salvador. 
Como nenhum aeroporto da 
Paraíba aderiu à paralisação, 
os aeroportos do Estado (Pre-
sidente Castro Pinto e Presi-
dente João Suassuna) regis-
traram apenas 6 atrasos e 
nenhum cancelamento, sendo 
todos os atrasos no Aeropor-
to Castro Pinto, localizado na 
Grande João Pessoa. Os traba-
lhadores reivindicam a aplica-
ção do reajuste de 11% nos sa-
lários e benefícios retroativo à 
data-base. As categorias rejei-
taram a proposta das empre-
sas aéreas, que previa reajuste 
parcelado e não retroativo à 
data-base.

Paralisação provoca 6 atrasos 
em aeroportos da Paraíba

GREVE DOS AEROVIÁRIOS

Termina hoje o prazo de inscrição 
para quem almeja uma vaga como servi-
dor técnico-administrativo da Universi-
dade federal da paraíba (UfpB). São 154 
vagas para 37 cargos para os campus de 
João pessoa, Bananeiras, Areia e Ma-
manguape. Abertas desde às 14h do dia 
4 de janeiro, as inscrições se encerram às 
23h59 (horário local) desta quinta-feira. 
A inscrição só pode ser realizada pela in-
ternet através do site da organizadora 
do concurso: http://www.idecan.org.br/.

As oportunidades oferecidas são 
divididas em três categorias: classes E, D 
e C, que anteriormente eram chama-
das de Níveis Superior, Intermediário 
e de Apoio. O piso salarial varia de 
R$ 1.739,04 até R$ 3.665,54, além 

de benefícios como vale alimentação, 
transporte e incentivo à qualificação. As 
jornadas de trabalho podem variar de 
20, 25 e 40 horas. As taxas de inscrição 
são R$ 57 para os cargos de classe E; R$ 
42 para os cargos da classe D; e R$ 30 
para os cargos da classe C.

A prova será objetiva de múltipla 
escolha e possui data prevista para reali-
zação no dia 13 de março. A prova terá 
duração de quatro horas, em dois turnos e 
acontecerá simultaneamente nas cidades 
de João pessoa, Bananeiras, Areia, Ma-
manguape e Rio Tinto. O edital do con-
curso pode ser conferido através do link a 
seguir: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/
jsp/visualiza/index.jsp?data=23/10/2015&-
jornal=3&pagina=93&totalArquivos=352

Concurso da UFPB encerra 
inscrição de candidato hoje

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO



JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006226
Responsavel.: MARIA DAS NEVES DE PAULA MAIA
CPF/CNPJ....: 181566654-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            215,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003839
Responsavel.: ROSA DE FATIMA MENEZES DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 279099214-20
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          7.178,34
Apresentante: REALE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo...: 2016 - 005022
Responsavel.: ROBERTO KENNEDY DELACERDA
CPF/CNPJ....: 674019454-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 005867
Responsavel.: SIDNEY OLIVEIRA XAXA
CPF/CNPJ....: 394968214-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006077
Responsavel.: T INFOR COM EQ DE INFORMATICA
CPF/CNPJ....: 023193395/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            330,03
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 005585
Responsavel.: VALDEMIR FERREIRA MARQUES
CPF/CNPJ....: 374576164-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            106,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003859
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  04/02/2016
----------------------------------------

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.: CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
ESSENCI
CPF/CNPJ....: 019968992/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.042,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075867
Responsavel.: ANNA CAROLINA COSTA CORDEIRO
CPF/CNPJ....: 012590894/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            665,12
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 005627
Responsavel.: CASA PARAIBANA DE ASSIST AOS 
PORT D
CPF/CNPJ....: 017087170/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            820,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 005340
Responsavel.: FUNERARIA PARAISO LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 004811883/0001-70
Titulo......: CHEQUE           R$          1.200,00
Apresentante: JR IND E COM DE MADEIRA LTDA
Protocolo...: 2016 - 003364
Responsavel.: HOTEL HIT LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 012052204/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.521,83
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006134
Responsavel.: JANIA FERREIRA DOS SANTOS LUCAS
CPF/CNPJ....: 965336764-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,08
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 005338
Responsavel.: MARIA LEIDA DA COSTA LINHARES
CPF/CNPJ....: 873063014-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            491,68
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64

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 - 004729
Responsavel . :  MAILZE DOS SANTOS SILVA 
97769983487
CPF/CNPJ....: 014932616/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            294,98
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007013
Responsavel.: MARCO ANTONIO VIESTI
CPF/CNPJ....: 004744400/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 005641
Responsavel.: M. V. C. EDITORA LTDA
CPF/CNPJ....: 002425822/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.775,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006057
Responsavel.: RAFAEL VIRGINIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 008265055/0001-35
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          1.479,92
Apresentante: ULTRA COM DISTRIBUICAO LTDA
Protocolo...: 2016 - 005013
Responsavel.: RAFAEL VIRGINIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 008265055/0001-35
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          1.182,22
Apresentante: ULTRA COM DISTRIBUICAO LTDA
Protocolo...: 2016 - 005014
Responsavel.: RAIMUNDO FEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 518399704-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            825,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007008
Responsavel.: R & J CONSTRUTORA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 022302425/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            263,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006922
Responsavel.: SILMARA SANTANA RODRIGUES DA S
CPF/CNPJ....: 722440542-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            394,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006088
Responsavel.: SOLUCOES CONSTRUCOES CIVIS 
LTDA - M
CPF/CNPJ....: 020221736/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.456,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006531
Responsavel.: XIAN QING YANG
CPF/CNPJ....: 015169091/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006564
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  04/02/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: AEON COMERCIO DE ARTIGOS DE CO
CPF/CNPJ....: 019863377/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.131,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006121
Responsavel.: ALISSON RAMALHO LOPES VIEIRA M
CPF/CNPJ....: 017636906/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            379,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 004918
Responsavel.: ALISSON RAMALHO LOPES VIEIRA M
CPF/CNPJ....: 017636906/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            379,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 004973
Responsavel.: ANA LUCIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 011804582/0001-85
Titulo......: NOTA CRED COML   R$          4.018,88
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 004516
Responsavel.: CICERO FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 205266524-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            325,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 005871
Responsavel.: CONSORCIO EDIF FLAMBOYANT 
HOME SERV
CPF/CNPJ....: 013658023/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            298,47
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 005976
Responsavel.: EVALDO URQUIZA HERCULANO ME
CPF/CNPJ....: 004487178/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            510,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006997
Responsavel.: FIBRA CONSTRUTORA E INCORPO-
RADORA L
CPF/CNPJ....: 008864917/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 005417
Responsavel.: FT COMERCIO DE CALCADOS E 
ROUPAS EI
CPF/CNPJ....: 019407225/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            673,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 005752
Responsavel.: HS LOJA DE CONF E PECAS INTIMA
CPF/CNPJ....: 011087116/0001-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006578
Responsavel.: JANINE OLIVEIRA DOS S SANTIAGO
CPF/CNPJ....: 892570654-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003807

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 4 de fevereiro de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 

M S MONTEIRO TRANSPORTES  EIRELI-
-EPP  - CNPJ/CPF Nº  21.317.928/0001-74 
Torna público que a  SUDEMA -  Superinten-
dência Administração do Meio Ambiente, emi-
tiu  a Autorização Ambiental nº 199/2016 em 
João Pessoa, 26 de janeiro de 2016 – Prazo: 
270 dias. Para a atividade de: Transporte de 
gás liquefeito de petróleo através dos cami-
nhões: OGF-1900,MMR-9541, OEZ-8195  e  
NQC- 2952. Na(o) – EM VARIAS CIDADES 
Município: UF: PB. Processo: 2015-007505/
TEC/AA-2628

CONSTRUÇÃO ROCHA CAVALCANTE 
LTDA   com  CPF/CNPJ Nº 09.323.098/0001-
92 Torna público   que em 29/01/2016 deu 
entrada ao processo de nº 754/16 requereu a 
Renovação da Licença Única da Cordenado-
ria do Meio Ambiente e Secretaria de Serviços 
Urbanos e Meio Ambiente da P.M.C.G para 
atividade Construção de 4.100 (quatro mil e 
cem) em imóvel unidades habitacionais com 
177.612 M²  de área, localizado no  Lotea-
mento Aluísio Campos nº S/N  - Bairro do 
Ligeiro – CAMPINA GRANDE – PB.

MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA LUZ 
PESSOA Torna público que requereu a  
SEMAM – Secretaria do Meio Ambiente a 
Licença Prévia para Construção de uma 
Residência Unifamiliar Situado AV. Gov. 
Antônio  da Silva Mariz, 600, Lote 220, Portal 
do Sol – JOÃO PESSOA – PB.

 EMPRESA MARIA HELENA DE OLIVEIRA 
E CIA. LTDA - CNPJ Nº 05.964.360/0001-
27 Vem por meio desta torna público que 
Requereu a SEMAM – Secretaria do Meio 
Ambiente a Licença de Operação  Comer-
cial do Empreendimento Localizado na Rua 
Presidente Ranieri Mazilli, nº 1791, (Pizzaria 
D’Napoles - Cristo), Bairro do Cristo Reden-
tor, Nesta Capital.

D’NAPOLES PIZZARIA LTDA - ME – CNPJ 
Nº  09.452.875/0001-07 Vem por meio desta 
torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria do Meio Ambiente, a Licença Prévia, 
para o Empreendimento que será construído 
na Av. Monteiro da França, ST. 04, QD. 068, 
LT. 0117 – Bairro de Manaíra, Nesta Capital.

SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, torna público que 
emitiu as seguintes licenças ambientais: 
Licença prévia nº 196/2016 em 26 de janeiro 
de 2016 – Prazo: 365 dias, vinculada ao 
processo 2015-007210/TEC/LP-2593, em 
nome de CLEMENS SOBRAL DE ANDRA-
DE – CPF: 053.156.174-75. Para a atividade 
de: Extração de areia numa área de 2,98 
hectares no leito do Rio Mamanguape, em 
um trecho situado na cidade de Mulungu, com 
processo DNPM nº 846.253/2015; Licença de 
operação nº 217/2016 em 1 de fevereiro de 
2016 – Prazo: 730 dias, vinculada ao proces-
so 2015-002652/TEC/LO-9812, em nome de 
JC JONAS COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO 
LTDA – CNPJ: 04.625.176/0001-90. Para a 
atividade de: Comércio varejista de material 
de construção em geral.

Cooperativa Mista dos Produtores Rurais na Agricultura Familiar do Estado da Paraíba
                                                            COOPRAFE   

                                      Edital de Convocação - Fundação 
Pelo presente edital, ficam convocados os cooperados do Estado da Paraíba para participarem 

de uma reunião especial de fundação da COOPRAFE, que se realizará no dia 27 de Fevereiro de 
2016, às 14 horas, na Rua Antônio Ferreira Nunes, Nº 37, Primeiro andar, Centro, Santa Rita, Estado 
da Paraíba, com a presença de 2/3 (dois terços) do Estado acima mencionado, em 1º convocação, 
ou, não havendo “quorum” nesta, realizar-se-á no mesmo dia e local, às 16 horas, em segunda 
convocação com a presença de 1/3 (um terço), não persistindo ainda número suficiente nesta, 
realizar-se-à, no mesmo local, e data, às 18 horas, em terceira convocação, com a presença de 
qualquer número dos mesmos cooperados, com a finalidade de fundar a Cooperativa Mista dos 
Produtores Rurais na Agricultura Familiar do Estado da Paraíba, aprovando o seu Estatuto, nesta 
mesma assembléia, bem assim, eleger a sua Diretoria, e Conselho Fiscal, tudo em escrutínio secreto. 

Santa Rita, 03 de Fevereiro de 2016. 
Thiago Bezerra Fonseca 

Presidente da Comissão Organizadora.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA 

CIVIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS EDIFICA-
ÇÕES DO MUNICÍPIO - RIACHÃO/PB.LICITANTES HABILITADOS: ENGEMAIS CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP; CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI – ME;LICITANTES 
INABILITADOS:CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI – ME; CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE 
LIMPEZA C.R.C LTDA – ME.Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de 
Preços será realizada no dia 17/02/2016, às 16:00 horas, no mesmo local da primeira Reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Manoel 
Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3639-1002. Email: licitacao@riachao.pb.gov.br

Riachão - PB, 03 de Fevereiro de 2016.
KALINE SILVA SANTOS
Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras – PB, às 10:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa(s) Física(s) ou 
Jurídica(s) para prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito de assessoria e consultoria 
em licitação pública e conversão de dados. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei nº. 10.520/02. Inform.: das 07:00 as 11:00h em dias úteis, no endereço supracitado. Fone: 
(083) 3396-1020. E-mail: aroeiraslicitacao@gmail.com

Aroeiras - PB, 02 de fevereiro de 2016.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2016
O SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MARI – PB, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, TORNA PÚBLICO, A CHAMADA 
PÚBLICA N.° 001/2016, ATRAVÉS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COM O SE-
GUINTE OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 
DO EMPREENDEDOR RURAL FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA PNAE/FNDE – MERENDA 
ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.

INFORMA QUE A ABERTURA DAS PROPOSTAS ACONTECERÁ NO DIA 03 DE MARÇO DE 
2016, ÀS 09:00 HORAS.

MAIORES INFORMAÇÕES, NA SALA DE REUNIÕES DA CPL, SITA À RUA ANTÔNIO DE LUNA 
FREIRE - 146 – CENTRO – MARI – PB. 

MARI, 02 DE FEVEREIRO DE 2016.
FELIPE SILVA DE MEDEIROS

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N N.º 00001/2016
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que rea-

lizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2016, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando a aquisição de combustíveis e derivados, para abastecimento da frota de 
veículos da Prefeitura de Ingá e veículos locados, no dia 22/02/2016 às 14:00 horas, na Sala de 
Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 19/02/2016.

 Ingá(PB), 3 de fevereiro de 2016.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Santa Rita

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 006/2016        PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 10/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE, 

TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS) DOS 
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, QUE SÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através de seu Pregoeiro Oficial, Dr. José Robson Faus-
to, torna público que, diante da Recomendação Ministerial nº 01/2016 da Promotoria de Justiça 
de Defesa do Patrimônio Público do Município de Santa Rita,   fica SUSPENSO  o pregão em 
epígrafe. Com este ato, será alterado o Edital e a sessão ocorrerá em data a ser designada pos-
teriormente e devidamente publicada nos meios oficiais. Consultas com o Pregoeiro e equipe de 
apoio na Comissão de Licitação, situada na R. Virgínio Veloso Borges, Quadra 50, Lotes 22 e 23, 
Loteamento Miritânia, Santa Rita - PB, no horário de 08:00 às 12:00 h. Informações pelo e-mail: 
pmsrlicitapublica@gmail.com.

Santa Rita, 03 de Fevereiro de 2016
José Robson Fausto

Pregoeiro - Prefeitura de Santa Rita/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 14:00 horas do dia 18 de fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
Materiais de Construção diversos para atender as demandas das secretarias deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. 

Pirpirituba - PB, 01 de fevereiro de 2016.
EVERSON DAVID DA SILVA COSTA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de Pneus para atender a frota de veículos do município de Poço Dantas - PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 02 de Fevereiro de 2016

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 10:00 horas do dia 18 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar do Município de Poço Dantas. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 03 de Fevereiro de 2016

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 13:30 horas do dia 18 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de Material de Limpeza para todas as Secretarias do Município de Poço Dantas - PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 03 de Fevereiro de 2016

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 001/2016
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de Juarez Távora e para quem interessar que, após abertura 
e análise dos documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA em reunião realizada em 02 de Fe-
vereiro de 2016, cujo objeto foi Contratação de mão de obra para construção do prédio sede da 
Câmara Municipal de Juarez Távora/PB, onde apurou-se o seguinte a empresa: CONCRETISA 
CONSTRUTORA LIMITADA-ME – CNPJ: 09.913.177/0001-53, foi vencedora com o valor total de 
R$ 65.926,64 (sessenta e cinco mil novecentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos); 
Maiores informações presentes no laudo constante nos autos do processo. 

Juarez Távora, 02 de Fevereiro de 2016.
JOSÉ JUSTINO DA SILVA SOBRINHO

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 014/2016
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB, entidade de Direito Público escrita com 

o CNPJ de nº 08.924.029/0001-71, por intermédio da COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO 
PÚBLICO, e, por meio da Empresa CONTEMAX CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO 
LTDA, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento aos Editais de Concurso Público nº 
001/2012 e 001/2013, CONVOCA os candidatos aprovados para os Cargos conforme especificações 
e nomes listados abaixo: 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERIAS: 
1.1- Os candidatos listados abaixo deverão comparecer as dependências da Prefeitura de São 

João do Rio do Peixe/PB no prazo máximo de 30 (trinta dias) a contar da publicação do presente 
Edital, munidos com toda a documentação exigida no Edital para o ato da posse. 

2- DOS CARGOS E DOS CONVOCADOS:
2.1. AGENTE ADMINISTRATIVO:
Antônio Amâncio de Souza Neto
2.2. ENFERMEIRA DO CAPS:
Flávia Maria Pereira de Sá Pires
2.3. FARMACÊUTICO - CAPS
Denilson Fernandes Ribeiro Crispim
2.4. MONITOR CAPS
Fabiana Pereira de Sá Araújo
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
A presente convocação obedeceu estritamente à ordem classificatória de aprovação dos can-

didatos que fizeram o concurso público realizado pelo Município de São João do Rio do Peixe/PB. 
São João do Rio do Peixe/PB, 02 de Fevereiro de 2016.

Rondinelli da Nóbrega Gonçalves
Secretário de Administração 

ESTADO DA PARAÍBA. PODER JUDICIÁRIO. 15ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL. 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. A Dra. DANIELA FALCÃO AZEVEDO, MM. 

Juíza de Direito em Substituição na 15ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, Capital do 
Estado da Paraíba, em virtude de lei, etc... 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, perante 
este Juízo e Cartório da 15ª Vara Cível, se processam os termos de uma Ação de Execução, PROC. 
Nº 0094373-26.2012.815.2001, promovida por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, socie-
dade de economia mista, inscrita no CNPJ sob p nº 07.237.373/0001-20, com sede em Fortaleza, 
em face de DOMINIQUE DE LUCENA CLAUDINO ME, empresa individual, inscrita no CNPJ sob 
nº 41.223.215/0001-59 e DOMINIQUE DE LUCENA CLAUDINO, brasileira, solteira, empresária, 
inscrita no CPF nº 552.499.224-49, residente e domiciliada na Rua Lionildo Francisco de Oliveira, 
550, apto. 103, Bairro dos Estados, João Pessoa-PB. E é o presente para CITAR os devedores, 
DOMIQUE DE LUCENA CLAUDINO-ME, na pessoa de seu representante legal, e DOMINIQUE DE 
LUCENA CLAUDINO, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da ação 
e efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 18.378,15 (dezoito mil, trezentos e setenta e oito 
reais e quinze centavos), com acréscimos, no prazo de 03 dias ou nomear bens à penhora, podendo 
embargar a execução no prazo de 15 dias (quinze) dias. E, para que chegue ao conhecimento dos 
interessados e não possam, no futuro, alegar ignorância, expedi o presente e outros iguais que 
serão publicados e afixados na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital 
do Estado da Paraíba, aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de 2016. Eu, ____, Técnica 
Judiciária, o digitei e subscrevi. DANIELA FALCÃO AZEVEDO. Juíza de Direito em Substituição. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº TP008/2015

 A Prefeitura de Desterro/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna publico para conhe-
cimento dos interessados o resultado do julgamento da proposta, referente a Toma da de Preços 
nº TP008/2015. Objeto: Construção de um Portal na Rua João Suassuna com a Rua Francisco 
Leite na entrada da cidade de Desterro/PB. Licitante 1º Lugar: Costa Lira Serviços e Transportes 
Ltda-EPP CNPJ Nº 17.614.228/0001-74, com o valor total R$ 51.472,12. Abre prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para interposição de recursos.

Desterro/PB, 29 de janeiro de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Presidente da CPL

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2015
 A Prefeitura de Desterro/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna publico para conhe-

cimento dos interessados o resultado do julgamento das propostas, referente a Toma da de Preços 
nº TP009/2015. Objeto: Construção de uma Praça na Comunidade Pedra Atravessada no município 
de Desterro/PB. Licitante: 1º Lugar: Construtora Arara Ltda-ME, CNPJ Nº 21.331.031/0001-03, 
com o valor total R$ 172.798,49, e Licitante: 2º Lugar: Costa Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP 
CNPJ Nº 17.614.228/0001-74, com o valor total R$ 175.302,04. Abre prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos.

Desterro/PB, 29 de janeiro de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00004/2016
O Pregoeiro oficial do município de Brejo dos Santos/PB, nos termos do inciso XX do art. 4º da 

Lei Federal nº 10.520/2002, vem a público Adjudicar o Objeto do Pregão Presencial nº 00004/2016 
a empresa: NATANAEL PEREIRA DA SILVA-ME, CNPJ Nº 09.427.338/0001-07, no valor de R$ 
117.283,45.

Brejo dos Santos/PB, 02 de fevereiro de 2016.
ALAN JACKSON MIRANDA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00004/2016.
O Prefeito do Município de Brejo dos Santos/PB vem a publico HOMOLOGAR, para que surtam 

seus efeitos legais, o Pregão Presencial 00004/2016, cujo objeto é Aquisição gradual de Material de 
Expediente, Consumo e de Escritório para atender a demanda das diversas repartições públicas, 
sendo vencedora a empresa: NATANAEL PEREIRA DA SILVA-ME, CNPJ Nº 09.427.338/0001-07, 
no valor de R$ 117.283,45, conforme consta em mapa de apuração.

Brejo dos Santos/PB, 04 de fevereiro de 2016.
LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA: 001/2015.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de MAMANGUAPE e da Paraíba, e para quem interessar, que após 
abertura do prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentar nova documentação, dessa vez escoimadas 
das falhas que tornavam as empresas inabilitadas, em reunião ocorrida em 29 de janeiro de 2016 
às 12:00 horas, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas 
alterações, em licitação realizada na modalidade Concorrência, do tipo menor preço, que após o 
prazo concedido, constatou-se que apenas a licitante CONSTRUTORA FERNANDES E CIA LTDA, 
CNPJ/MF Nº 18.246.378/0001-35 apresentou certidão do FGTS de sua pessoa jurídica, sanando, 
portanto o vício que tornava a mesma inabilitada, motivo pelo qual a declaramos HABILITADA no 
certame. Já a licitante SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ/MF Nº 22.759.235/0001-02, não 
apresentou os documentos exigidos na reunião anterior, cujo resultado foi publico no DOE, motivo 
pelo qual declaramos a empresa INABILITADA. Em cumprimento ao art. 43 da Lei 8666/93 a PMM 
torna público que após a data desta publicação abre-se o prazo recursal de acordo com a legislação 
em vigor. Comunicamos ainda que toda a documentação encontra-se a disposição dos interessados 
na Sala da Comissão Permanente de Licitação da PMM e caso não haja recurso a empresa habilitada 
deverá comparecer para abertura do envelope de Proposta Comercial, no dia 19 de fevereiro de 
2016 impreterivelmente às 10:00 horas na Sala da Comissão Permanente de Licitação da PMM.

Mamanguape, 29 de janeiro de 2016
HUAN CARLOS SALVINO DA SILVA BARBOSA 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2016.

A Prefeitura Municipal de Baía da Traição torna público que fará realizar através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dom Pedro II, 681, Centro – Baia da Traição/PB, às 
10h00min, do dia 19 de Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Contratação de Pessoa Física/Jurídica, para prestação de Serviços Mecânicos de 
manutenção preventiva e corretiva nos veículos pertencentes ao Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 06/2007. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Baia da Traição - PB, 03 de Fevereiro de 2016.
FRANCISCO JACINTO DE OLIVEIRA - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN001/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva exposição de motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN001/2016, 
que tem como objeto: Contratação de serviço técnico profissional especializado de assessoria 
jurídica visando a defesa e o acompanhamento das ações judiciais e extrajudiciais no âmbito do 
poder executivo municipal. Ratifico o correspondente procedimento e Adjudico o seu objeto ao 
profissional Vilson Lacerda Brasileiro Advogado inscrito na OAB/PB 4201, com fulcro no art. 25, II, 
c/c o art. 13, III, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Valor R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 
período de 12 (doze) meses.

EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Contratação de serviço técnico profissional especializado de assessoria jurídica visando 

a defesa e o acompanhamento das ações judiciais e extrajudiciais no âmbito do poder executivo 
municipal. Fundamento legal: Inexigibilidade nº IN001/2016. Vigência: até 31 de dezembro de 2016, 
partes contratantes: Município de Imaculada-PB e CT nº 001/2016 13/01/2016. Vilson Lacerda Bra-
sileiro. Advogado inscrito na OAB/PB 4201. Valor R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Imaculada-PB, 
13 de Janeiro de 2016. Aldo Lustosa da Silva - Prefeito.

ASSOCIAÇÃO CULTURAL PISADA DO SERTÃO
RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA PELA

LEI ESTADUAL Nº 9.929/2012 E PELA LEI MUNICIPAL 180/2007
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antônio Gonçalves Pinheiro s/n - Centro – Poço José de Moura - PB, às 09:00hrs do dia 23 de 
fevereiro de 2016, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, para: Aqui-
sição de equipamentos, material de expediente, pedagógico, gêneros alimentícios e contratação 
de serviços para manutenção do Projeto Centro de Cultura Esporte e Cidadania - CEC. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Poço José de Moura - PB, 03 de fevereiro de 2016
José Olimpio Claudino de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO n° 00003/2016

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00003/2016.
OBJETO: Aquisição gradual e diária de Material de Limpeza, manutenção e descartáveis para 

suprir as diversas Secretarias Municipais.
ABERTURA: 02/02/2016 as 08h30min horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 03/02/2016

Brejo dos Santos/PB, 03 de Janeiro de 2016.
Alan Jackson Miranda da Silva

Pregoeiro Oficial



PREFEITURAMUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de inexigibilidadenº  
00002/2016. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
CONTRATADO:ANTONIO REMÍGIO DA SILVA JUNIOR
OBJETO: Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica conforme especificações na cláusula 

primeira do Contrato.
VALOR MENSAL R$: 5.900,00 (Cinco mil e novecentos reais) mensal, valor global de R$ 

64.900,00 (Sessenta e quatro mil e novecentos reais). 
PRAZO:31.12.2016.

Aguiar- PB, em03 de Fevereiro de 2016.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO-  Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para fornecimento de refeições de acordo com aTomada de Preços  
nº  00002/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA:Antonio Soares da Silva – Restaurante ME
OBJETO: O fornecimento de refeições para pessoas que prestam serviços para o município, 

atendendo as Secretarias de Administração, Ação Social, Saúde e Meio Ambiente e Educação – 
LOTE 02 para fornecimento na cidade de Patos. 

VALORGLOBAL R$:  52.000,00  (cinqüenta e dois mil reais).
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Aguiar - PB, 03de  fevereiro de 2016.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO-  Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para fornecimento de refeições de acordo com aTomada de Preços  
nº  00002/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA:Auzenir Soares da Silva
OBJETO: O fornecimento de refeições para pessoas que prestam serviços para o município, 

atendendo as Secretarias de Administração, Ação Social, Saúde e Meio Ambiente e Educação – 
LOTE 01 para fornecimento na cidade de Aguiar. 

VALORGLOBAL R$:  94.000,00  (noventa e oito mil reais).
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Aguiar - PB, 03 defevereiro de 2016.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO-  Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Equipamento e Material Permanente, destinados aos PSF’S I e II deste 
Município.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2015.DOTAÇÃO: Recursos: de 
Emenda Parlamentar n°. 12680006/FPM, ICMS, TRIBUTOS e FUS: 4490.52 99 Equipamentos e 
Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Borborema e:CT Nº 00002/2016 - 13.01.16 - DISTRIBUIDORA 
SALUTTE LTDA - ME - R$ 22.415,20; CT Nº 00003/2016 - 13.01.16 - EDILANE DA COSTA 
CARVALHO - ME - R$ 34.738,00; CT Nº 00004/2016 - 13.01.16 - EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRO-
DOMESTICOS LTDA - ME - R$ 7.712,00; CT Nº 00005/2016 - 13.01.16 - JORDÃO BRUNO DE 
CARVALHO PEREIRA - ME - R$ 19.300,00; CT Nº 00006/2016 - 13.01.16 - RAPHAEL GONÇALVES 
NICÉSIO - ME - R$ 3.784,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para realização do Curso de Formação Inicial e Formação 

Continuada para Alfabetizadores e Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 01005/2015.
DOTAÇÃO: 02.090 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 12.366.1027. 2023 - MANUT. DE 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA 005 - RECURSOS DO FNDE 009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS 
- EDUCAÇÃO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00007/2016 - 02.02.16 - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS - R$ 22.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a Execução dos serviços técnicos de 

assessoria jurídica, no âmbito administrativo e judicial, junto ao Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba, Tribunal de justiça da Paraíba e Tribunal Regional Federal da 5º Região, com todas as 
medidas judiciais cabíveis, conforme o caso.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00002/2016 - 02.02.16 - ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA - R$ 36.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2016.
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a Execução dos serviços técnicos de 

assessoria jurídica, no âmbito administrativo e judicial, junto ao Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba, Tribunal de justiça da Paraíba e Tribunal Regional Federal da 5º Região, com todas as 
medidas judiciais cabíveis, conforme o caso.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração e Finanças.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 02/02/2016.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 003/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de medicamentos diversos da farmácia básica; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: A Costa Com. de Prod. FamacêuticosLtda - R$ 1.318.226,00; LarmedDist. de 
Medicamentos e Mat. Médico Hosp. Ltda - R$ 757.799,50; Nunesfarma Distribuidora de Produtos 
Farmacêuticos Ltda - R$ 12.000,00; Suframed Comercio de Material Médico Hospitalar Ltda - R$ 
105.660,00. Ficam os licitantes convocados no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob 
pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 02 de Fevereiro de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
tenda piramidal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CouragemIn-
dustria e Comercio EIRELI EPP - R$ 43.380,00. Fica o licitante convocado no prazo de até 05 dias 
para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades 
prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 02 de Fevereiro de 2016
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 
Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 14:30 horas do dia 24 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de dois veículos utilitários zero 
quilometro tipo caminhonete cabine dupla. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 12:00 as 
17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 9108-5236.
Email: cplprefeituradeconde@hotmail.com

Conde - PB, 02 de Fevereiro de 2016
ISABELLA DUARTE GOUVÊA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica para o Município de Caraúbas/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraubas: ELEMENTO DE DESPESA: 339039
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraúbas e:
CT Nº 00001/2016 - 01.02.16 - JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME - R$ 36.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS
 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2016.
OBJETO: Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica para o Município de Caraúbas/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Fundo Municipal de Saúde de Caraúbas.
RATIFICAÇÃO: Secretária, em 07/01/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA - EXTRATO DE CONTRATO 

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
OBJETO: Aquisição de Combustíveis e Óleos Lubrificantes. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00001/2016. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 
- SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/SERVIÇOS EDUCACIONAIS/TRANSFERÊNCIA DE 
CONVÊNIOS - SAUDE/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS DO FNDE/ SUS/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT 
Nº 00005/2016 - 25.01.16 - AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - R$ 1.425.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA - HOMOLOGAÇÃO 

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: Aquisição de 
Combustíveis e Óleos Lubrificantes; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - R$ 1.425.500,00.

Solânea - PB, 22 de Janeiro de 2016
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA - 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: Aquisição de Materiais de 
Expediente Diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MAURILIO 
DE ALMEIDA MENDES - R$ 282.382,50. Fica, portanto, desde já convidado o representante legal 
e/ou procurador da empresa acima para comparecer ao Gabinete do Prefeito, localizado no prédio 
sede desta Edilidade no horário das 08:00 às 12:00 horas, objetivando a assinatura do contrato da 
licitação em epígrafe, num prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar desta publicação.

Solânea - PB, 02 de Fevereiro de 2016
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia para Reforma do Canteiro Central da Avenida Presidente Getúlio Vargas, localizada no Bairro 
Centro,  no Município de  João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2015, que objetiva: Locação de veículos 
para ficar à disposição desta edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME - R$ 72.000,00.

Pirpirituba - PB, 04 de janeiro de 2016
RINALDO DE LUCENA GUEDES – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de veículos para ficar à disposição desta edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00036/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS, PAB FIXO, CREAS, 
NASF e FUS: 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 Pirpirituba e: 
CT Nº 00001/2016 - 05.01.16 - JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME - R$ 48.000,00; CT Nº 
00002/2016 - 05.01.16 - JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME - R$ 24.000,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Combustíveis, Lubrificantes e Filtro de Óleo, para abastecer a frota de veículos pertencentes e/
ou locados a esta edilidade, até o fim do exercício de 2016; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: POSTO DE COMBUSTÍVEIS SANTIAGO LTDA - R$ 421.252,80.

Pirpirituba - PB, 05 de janeiro de 2016
RINALDO DE LUCENA GUEDES – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis, Lubrificantes e Filtro de Óleo, para 

abastecer a frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta edilidade, até o fim do exercício 
de 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00037/2015. DOTAÇÃO: Recursos 
FPM,ICMS,TRIBUTOS,FEP, MDE,FUNDEB, FUS,PAB FIXO,QSE,PETI, PRO-JOVEM e CREAS: 
3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00003/2016 - 06.01.16 - POSTO DE 
COMBUSTÍVEIS SANTIAGO LTDA - R$ 421.252,80.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Quarto Termo Aditivo. Ref. ao Contrato de n°. 0021/2014. Objeto: prorrogação da vigência por 

mais 06 (seis) meses, contados do termino do prazo de vigência do terceiro termo aditivo datado 
de 10/07/2015 e com termino de vigência em 15/01/2016, celebrado inicialmente entre as partes 
objetivando a executar serviços na Cobertura da Quadra Poliesportivo da Escola Nossa Senhora 
Aparecida, objeto do Termo de Compromisso - PAC 205576/2013. Contratante: Prefeitura Municipal 
de Pirpirituba - Rinaldo de Lucena Guedes - Prefeito. Contratado: Construtora Costa e Silva Ltda 
- EPP, CNPJ: 11.753.922/0001-96 - Jose Costa da Silva - sócio administrador. Justificativa: Atraso 
nas liberações das parcelas financeiras por parte do FNDE, ou seja, só foram repassados até o 
momento 65%, e já foram executados 75% conforme páginas do Simec (sistema de monitoramen-
to), conforme justificativa técnica fornecida pelo engenheiro civil desta prefeitura. Regimento: Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Data Termo Aditivo: 13/01/2016. Nova vigência do contrato 
com 4º Termo Aditivo: 16/07/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA - HOMOLOGAÇÃO 

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: Aquisição de Materiais 
de Construção Diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - R$ 212.373,00; MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO - R$ 
332.301,00. Fica, portanto, desde já convidado o representante legal e/ou procurador das empresas 
acima para comparecerem ao Gabinete do Prefeito, localizado no prédio sede desta Edilidade no 
horário das 08:00 às 12:00 horas, objetivando a assinatura do contrato da licitação em epígrafe, 
num prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar desta publicação

Solânea - PB, 02 de Fevereiro de 2016
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA - HOMOLOGAÇÃO 

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: Aquisição de Materiais 
de Limpeza e Higiene Diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 82.163,00; PAULO PONTES DA SILVA - EPP - R$ 
331.402,00. Fica, portanto, desde já convidado o representante legal e/ou procurador das empresas 
acima para comparecerem ao Gabinete do Prefeito, localizado no prédio sede desta Edilidade no 
horário das 08:00 às 12:00 horas, objetivando a assinatura dos contratos da licitação em epígrafe, 
num prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar desta publicação

Solânea - PB, 02 de Fevereiro de 2016
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

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 18 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (83) 3361 1388.
Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 03 de Fevereiro de 2016.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01003/2016

A Prefeitura Municipal de Cajazeiras, sediada na Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253- Cen-
tro - Cajazeiras - PB, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados pela 
portaria nº 158/2015, Torna público para conhecimento dos interessados que realizará a licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras em sessão pública eletrônica a partir das 09:00 horas do dia 18 
de fevereiro de 2016, através do site www.cidadecompras.com.br, para: AQUISIÇÃO DE ELETRO 
ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, BEM COMO TODAS AS SUAS SECRETARIAS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0009/2006. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço supracitado, 
ou nos sites: www.cidadecompras.com.br, www.cajazeiras.pb.gov.br. Informações: no horário das 
07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3531-4383.

Cajazeiras - PB, 27 de Janeiro de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público que foi concedida pela  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, 

Licença Prévia N° 009/2016, Processo 2014/303650, para Revitalização da Praça Chateaubriand 
Arnaud, no município de  João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01003/2016

A Prefeitura Municipal de Cajazeiras, sediada na Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253- Cen-
tro - Cajazeiras - PB, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados pela 
portaria nº 158/2015, Torna público para conhecimento dos interessados que realizará a licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras em sessão pública eletrônica a partir das 09:00 horas do dia 18 
de fevereiro de 2016, através do site www.cidadecompras.com.br, para: AQUISIÇÃO DE ELETRO 
ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, BEM COMO TODAS AS SUAS SECRETARIAS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0009/2006. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço supracitado, 
ou nos sites: www.cidadecompras.com.br, www.cajazeiras.pb.gov.br. Informações: no horário das 
07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3531-4383.

Cajazeiras - PB, 27 de Janeiro de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01003/2016

A Prefeitura Municipal de Cajazeiras, sediada na Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253- Cen-
tro - Cajazeiras - PB, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados pela 
portaria nº 158/2015, Torna público para conhecimento dos interessados que realizará a licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras em sessão pública eletrônica a partir das 09:00 horas do dia 18 
de fevereiro de 2016, através do site www.cidadecompras.com.br, para: AQUISIÇÃO DE ELETRO 
ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, BEM COMO TODAS AS SUAS SECRETARIAS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0009/2006. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço supracitado, 
ou nos sites: www.cidadecompras.com.br, www.cajazeiras.pb.gov.br. Informações: no horário das 
07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3531-4383.

Cajazeiras - PB, 27 de Janeiro de 2016
EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios destinados às secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 03 de Fevereiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 11:00 horas do dia 19 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de carnes, frangos e frios diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 03 de Fevereiro de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2016, que objetiva: Contratação de Empresa Especializada para a Execução dos serviços 
técnicos de assessoria jurídica, no âmbito administrativo e judicial, junto ao Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba, Tribunal de justiça da Paraíba e Tribunal Regional Federal da 5º Região, com 
todas as medidas judiciais cabíveis, conforme o caso; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA - R$ 36.000,00.

Poço Dantas - PB, 02 de Fevereiro de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

Prefeito

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 4 de fevereiro de 2016

Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais da Paraíba
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAÍBA – CDRM/PB  

“ Em Liquidação”
CNPJ Nº 09.307.729/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas a comparecerem a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA a realizar-se às 10:00 horas do dia 16 de fevereiro de 2016, na sede da Companhia, situada à 
Avenida Assis Chateaubriand nº 2630, Bairro do Tambor, na cidade de Campina Grande, Estado da 
Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Redução dos honorários do Conselho 
Fiscal da CDRM em “Liquidação” em virtude do excepcional interesse público na contenção de gastos 
e despesas administrativas referente ao processo de liquidação da Companhia b) outros assuntos de 
interesse da sociedade. A presente convocação está de acordo com as normas que regem a matéria.

Campina Grande, 28 de janeiro de 2016.
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA

CDRM / Liquidante

ESTADO DA PARAÍBA. PODER JUDICIÁRIO. 15ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL. 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. A Dra. DANIELA FALCÃO AZEVEDO, MM. 

Juíza de Direito em Substituição na 15ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, Capital do 
Estado da Paraíba, em virtude de lei, etc... 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, pe-
rante este Juízo e Cartório da 15ª Vara Cível, se processam os termos de uma Ação de Execução, 
PROC. Nº 200.2009.011.811-4, promovida por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, socie-
dade de economia mista, inscrita no CNPJ sob p nº 07.237.373/0001/20, com sede em Fortaleza, 
em face de MARLUCE ALVES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
nº 07.065.284/0001-43, com endereço na Rua Sebastião Oliveira Lima, s/n, Trincheiras, João 
Pessoa/PB, representada legalmente por MARLUCE ALVES, brasileira, solteira, empresária, CPF 
nº 435.700.894-87 e RG nº 194.921 SSP/PB; MARCELO SAMPAIO FALCÃO, brasileiro, casado, 
empresário, CPF nº 325.184.804-63 e RG 686.939 SSP/PB; VIRGÍNIA CRISTINA DE LUCENA 
FALCÃO, brasileira, casada, empresária, RG nº 502.746 SSP/PB e CPF nº 251.245.604-87 e de 
AGNALVA FEITOSA DA CUNHA, brasileira, viúva e CPF nº 407.226.354-00. E é o presente, para 
CITAR os devedores, MARLUCE ALVES LTDA, na pessoa de seu representante legal, MARLUCE 
ALVES, MARCELO SAMPAIO FALCÃO, VIRGÍNIA CRISTINA DE LUCENA FALCÃO e AGNALVA 
FEITOSA DA CUNHA, todos atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da 
ação e efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 dias no valor de R$ 362.063,45 (trezentos e 
sessenta e dois mil e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos) atualizado até 16/07/2013, 
a ser acrescido, até o efetivo reembolso do crédito, dos acessórios vencidos e vincendos, multa 
legal, custas e honorários advocatícios, ou nomear bens a penhora sob pena de lhe serem penho-
rados bens coercitivamente, na forma do art. 652, § 1º do CPC. Decorrido o prazo do edital cujo 
início dá-se na data da publicação, bem como o prazo de 15 dias para opor Embargos, não sendo 
embargada a presente ação presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, 
nos termos do art. 736 e seguintes do CPC. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados 
e não possam, no futuro, alegar ignorância, expedi o presente e outros iguais que serão publicados 
e afixados na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da 
Paraíba, aos quinze dias do mês de janeiro do ano de 2016. Eu, ____, Técnica Judiciária, o digitei 
e subscrevi. DANIELA FALCÃO AZEVEDO. Juíza de Direito em Substituição. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA Nº 0002/2015
REGISTRO DA CGE Nº 15-01401-8
A Comissão Permanente de Licitação, constituída através da Portaria nº 026 de 20/03/2015,  

comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 002/2015, cujo objeto contratação de empresa 
de engenharia especializada para execução de obra referente a infra-estrutura da segunda etapa 
do Parque Industrial de Caaporã I e II, no Estado da Paraíba, conforme especificações e demais 
elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos do Edital, que após análise das 
Propostas de Preços apresentadas pelos licitantes HABILITADOS chegou-se ao seguinte resultado 
de Classificação: EMPRESAS  CLASSIFICADAS: SANCCOL- SANEAMENTO, CONSTRUÇÃO E 
COMERCIO LTDA, CNPJ 09.267.923/0001-89, valor global de R$ 4.582.132,00 (quatro milhões, 
quinhentos e oitenta e dois mil, cento e trinta e dois reais),  a empresa CONSERV CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 05.219.643/0001-44, valor global de R$ 4.736.623,66 (quatro milhões, 
setecentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos) e a ECO 
LATINA PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.868.103/0001-21, valor global 
de R$ 4.829.665,30 ( quatro milhões, oitocentos e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco 
reais e trinta centavos). O prazo recursal será conforme preceitua o art.109 da Lei de Licitações 
8.666/93 e suas posteriores alterações. 

João Pessoa, 03 de fevereiro de 2016.
Adeilton Martins de Oliveira

Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 5/0002/2016

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela Portaria nº 0002/2016 de 05/01/2016, 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, vem através deste aviso, tornar público 
para conhecimento dos interessados que, o resultado de julgamento do PREGÃO Nº 5/0002/2016, 
cujo objeto é Aquisição de combustível para entrega em transito nas cidades de Campina Grande 
e João Pessoa. Tem como vencedor: 

POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA 
Vencendo os seguintes itens: 1, 2, 3;
VALOR GLOBAL: R$ 301.820,00 (Trezentos e Um Mil e Oitocentos e Vinte Reais).

PEDRA BRANCA-PB, 3 de janeiro de 2016.
Braz de Souza Lins

Pregoeiro Oficial

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 5/0001/2016

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela Portaria nº 0002/2016 de 05/01/2016, 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, vem através deste aviso, tornar público 
para os interessados que, o resultado de julgamento do PREGÃO Nº 5/0001/2016, cujo objeto é 
Aquisição de combustíveis, lubrificantes e filtros. Tem como vencedor:

JOSÉ GOMES NETO GAS – EPP.
Vencendo os seguintes itens: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
VALOR GLOBAL: R$ 622.740,00 (Seiscentos e Vinte e Dois Mil e Setecentos e Quarenta Reais).

PEDRA BRANCA-PB, 3 de janeiro de 2016
Braz de Souza Lins

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2016.01.001
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 001/2016, realizado pelo Pregoeiro e 

Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 03 de Fevereiro de 2016, o qual encontra-se em 
total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; ADJUDICAMOS a Presente lici-
tação para a empresa: EDUARDO DA SILVA BRABOSA - ME, CNPJ: 19.297.022/0001-93, em todos 
os itens do Pregão Presencial n.º 001/2016, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais).

Pitimbu/PB, 03 de fevereiro de 2016.
WUILIANS JONYS TAVARES GABI 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.029/2016/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.015/2016/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

SEMAS/PMCG E JOSÉ LIRA BRAGA  OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE IMÓVEL  SI-
TUADO A RUA AFONSO CAMPOS, 143 – CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO 
SINE MUNICIPAL, até 31 de Dezembro de 2016. CONVÊNIO 128/2012/MTE/SSP/CODEFAT/
PMCG – CONVÊNIO NO SICONV 776784/2012 .PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.027/2016/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II 
LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 11.334.1005.2035. ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 052. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E JOSÉ LIRA 
BRAGA VALOR GLOBAL: R$ 74.783,16 (SETENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA 
E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 08/01/2016. 

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 002/2016
PREGÃO N.º 001/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA LOCAÇÃO EVENTUAL DE TRIOS ELÉTRICOS E MINI 

TRIO PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE PITIMBU.
CONTRATADO: EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME
CNPJ: 019.297.022/0001-93
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.040 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA – 13.392.2040.2436 – APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTU-
RAIS – 3390.39.000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA.

Pitimbu, 03 de Fevereiro de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito
CONTRATANTE
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Presencial nº 001/2016
No dia 03 de fevereiro de 2016, a Prefeitura Municipal de PITIMBU, situada Na Rua Padre José 

João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB – Fone/Fax (83) 3299-1016 – CNPJ 08.916.785/0001-59, repre-
sentado pelo Sr. Prefeito o senhor LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO, portadora do CPF/
MF n.º 397.164.574-72, RG nº 944.188 SSP-PB, residente e domiciliado à Rua João Quirino dos 
Santos 49, Guarita, Pitimbu-PB, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, alterações, 
subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, do Decreto nº 7.892, de 23 
de janeiro de 2013, alterações e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das 
propostas apresentadas no Pregão presencial nº 001/2016, RESOLVE registrar os preços ofertados 
pelos Fornecedores Beneficiários : EDUARDO DA SILVA BARBOSA – ME (BARBOSA PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS) INSCRITO (A) NO CNPJ N.º 19.297.022/0001-93, estabelecida na Rua Minas Gerais 
N° 07- Bairro: Liberdade, CEP: 58.414-010– Campina Grande-PB, neste ato representada pelo Sr.: 
EDUARDO DA SILVA BAROSA, brasileiro, divorciado, portador do RG Nº 802.642 SSP/PB e do 
CPF N° 308.557.214-72, conforme quadros abaixo:

Adjudicação do Objeto: será por quantidade
Da estimativa a ser adquirida: Estima-se que a quantidade a ser adquirido pela Prefeitura Mu-

nicipal de PITIMBU, órgão gerenciador da Ata de Registro de Preço, é o equivalente a no mínimo 
30% (trinta por cento) de cada item.

Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão a ata de 
registro de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da mesma, 
desde que autorizado pela Prefeitura Municipal de Pitimbu e aceito pelo fornecedor, até o dobro do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço.

Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) 
meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial.

PITIMBU/PB, 03 de fevereiro de 2016.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
EDUARDO DA SILVA BARBOSA – ME 

CNPJ/MF Nº 19.297.022/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Pneus/outros para melhor funcionamento das Secretarias Municipais até dezembro de 2016; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALISAUTO ALINHAMENTO 
E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA - R$ 17.400,00; MB AUTO PEÇAS LTDA - R$ 168.960,00; 
PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 336.881,00.

Guarabira - PB, 01 de Fevereiro de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Combustíveis e Lubrificantes destinados a atender a Frota Veicular Própria e/ou locada a Edil; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COMERCIAL DE COMBUSTÍ-
VEIS JE LTDA - R$ 2.060.900,00; LUZIA MARQUES DA SILVA - R$ 725.430,00. Ficam os licitantes 
convocados para assinatura do contrato.

Guarabira - PB, 01 de Fevereiro de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Medicamentos de A a Z, através da oferta de maior porcentagem de desconto da tabela da 
ABCFarma; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DROGARIA 
DROGAVISTA LTDA - R$ 448.250,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos 
prazos do instrumento convocatório.

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

Gestor
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Materiais de Expediente para melhor atendimento e funcionamento de todos os setores da Admin; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA DA LUZ DE BRITO 
GUEDES - R$ 43.000,00; MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 343.034,40.

Guarabira - PB, 03 de Fevereiro de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: Aquisições parce-
ladas de Instrumentos para exercícios diversos a serem realizados pela Administração Municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MAURÍLIO DE ALMEIDA 
MENDES - R$ 299.830,60. 

Guarabira - PB, 03 de Fevereiro de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2016.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 08h30min, do dia 22 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações de Veículos 
tipo ônibus/outros para melhor atender as necessidades dos alunos universitários com destino a 
cidade de João Pessoa e Campna Grande até dezembro de 2016. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações e 
retirada do Edital: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 03 de Fevereiro de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Almeida Barreto, 48, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 17h00min, do dia 22 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Re-
feições diversos tipos para componentes de apoio nos mais diversos segmentos, por ocasiões de 
participações em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, como também para Autoridades 
eventualmente a serviços do Município, ambas autorizadas pela PMG, pelo período enquanto 
durar os quantitativos ou até dezembro de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 03 de Fevereiro de 2016.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016 
OBJETO: Contratação de operador de máquinas pesadas, para a Secretária de Agricultura do 

município de Água Branca/PB  
A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 02, de 02/01/2015, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 01/2007, 
de 05 de Fevereiro de 2007 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,  

R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: 

Contratação de operador de máquinas pesadas, para a Secretária de Agricultura do município de 
Água Branca/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 

- CLEINALDO JOSÉ DE SANTANA.
ENDEREÇO: SITIO BALANÇA, S/N - ZONA RURAL - ÁGUA BRANCA - PB
CPF: 090.438.394-69.
Valor: R$ 26.400,00.
- SANDRO ROGÉRIO OLIVEIRA DE ANDRADE.
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO HERCULANO, S/N - NOVA BRASÍLIA - ÁGUA BRANCA - PB
CPF: 028.961.994-70.
Valor: R$ 26.400,00.  

Água Branca - PB, 01 de Fevereiro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

GABINETE DA PREFEITURA
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 001/2016, feito pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 03 de fevereiro de 2016, bem como, parecer jurídico 
atestando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 
c/c 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento do Pregão Presencial nº 001/2016, realizado pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 03 de Fevereiro de 2016, o qual encontra-se em total 
conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Presente licitação 
para a empresa: EDUARDO DA SILVA BRABOSA - ME, CNPJ: 19.297.022/000193 em todos os itens 
do Pregão Presencial n° 001/2016, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais).

Gab. da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, 03 de fevereiro de 2016.
Leonardo José Barbalho Carneiro

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.027/2016/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina Grande, 
no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 029/05, consi-
derando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.027/2016/
CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa física: 
JOSÉ LIRA BRAGA, com vistas a Contratação de  Locação de Imóvel  situado a Rua, Afonso Campos, 
143 – Centro, destinado ao funcionamento do SINE Municipal, até 31 de Dezembro de 2016. Convênio 
128/2012/MTE/SSP/CODEFAT/PMCG – CONVÊNIO NO SICONV 776784/2012, embasada no art. 24, 
inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no valor 
total de R$  74.783,16 (Setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos), 
cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 11.334.1005.2035 
( Ações execução Convênio SINE ). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 052.

Campina Grande, 07 de janeiro de 2016.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros alimentícios 
diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

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

Itatuba - PB, 26 de Janeiro de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS  DE CAMPINA GRANDE 
AVISO DE RETIFICAÇÃO

No Aviso de Licitação Pregão Presencial  n° 0003/2016 publicado no DOE no dia 27/01/2016 PÁG 
18 e no JORNAL A UNIÃO dia 28/01/2016 PÁG 29 na data da abertura, Onde se Ler 12/02/2016, 
Leia-se 11/02/2016 as demais informações permanecem inalteradas. 

Jose Afonso Pereira da Silva
Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N°. 00001/2016
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural, 

para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE que serão destinados 
ao fornecimento da Merenda escolar do Município de Água Branca/PB. INÍCIO DA CHAMADA 
PÚBLICA: Classificação e Julgamento das Propostas: Data da Abertura: 24/02/2016 – Horário: 
09:00 Horas. LOCAL DA CHAMADA PÚBLICA: Auditório da Prefeitura Municipal de Água Branca/
PB, Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, Água Branca/PB. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: nos 
moldes da Lei nº 11.947/2009, Resolução nº 38/2009 de 16/07/2009 (FNDE), Resolução nº 26/2013 
de 17/06/2013 (FNDE) e Lei 8.666/93. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura 
Municipal de Água Branca, através de sua Comissão de Licitação e contratos.

Água Branca - PB, 01 de Fevereiro de 2016
 DANILA FIRMINO DE LIMA

Presidente CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

GABINETE DO PREFEITO 
Água Branca - PB, 01 de Fevereiro de 2016.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais,   
R E S O L V E:   
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00009/2016, que obje-

tiva: Contratação de operador de máquinas pesadas, para a Secretária de Agricultura do município 
de Água Branca/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente(s) vencedor(es): 

- CLEINALDO JOSÉ DE SANTANA.
ENDEREÇO: SITIO BALANÇA, S/N - ZONA RURAL - ÁGUA BRANCA - PB
CPF: 090.438.394-69.
Valor: R$ 26.400,00.
- SANDRO ROGÉRIO OLIVEIRA DE ANDRADE.
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO HERCULANO, S/N - NOVA BRASÍLIA - ÁGUA BRANCA - PB
CPF: 028.961.994-70.
Valor: R$ 26.400,00.
Publique-se e cumpra-se. 

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissionais do setor artístico para apresentações em praça pública 
- Festejos Carnavalescos.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 02.007 - Secretaria de Turísmo, Meio 

Ambiente e Esportes 23.695.1031.2901 - Realização de Eventos no Município 3390.39.00 - Outros 
serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00005/2016 - 19.01.16 - SISTEMA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME - R$ 1.383.500,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2016

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00004/2016, que objetiva: Contratação de profissionais do setor artístico para apresentações em 
praça pública - Festejos Carnavalescos; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: SISTEMA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME - R$ 1.383.500,00.

Conde - PB, 18 de Janeiro de 2016
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA

Prefeita  
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BANANEIRAS

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
PRORROGAÇÃO PRAZO

Partes: Prefeitura Municipal de Bananeiras/PB e RVA Projetos e Construções LTDAME - CNPJ 
nº 15.161.782/0001-18. ref. TP 0002/2014. Objeto: Contratação de empresa do ramo de construção 
civil destinada a execução das obras e serviços de construção de uma quadra esportiva escolar 
coberta, no conjunto Major Augusto Bezerra, no município deBananeiras/PB através do termo de 
compromisso PAC2 09518/2014.Extrato do 4º termo aditivo ao Contrato n.º 000252/2014, com 
a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRA-
ZO (03 – três meses), contados a partir de 31/01/2016 até 30/04/2016. Dotação orçamentária: 
ORÇAMENTO DE 2016 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/FEDERAIS (RECURSOS 
ORDINÁRIOS/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNCIO – EDUCAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS – FNDE) 
– 06.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2014.1048 – IMPLANTAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE 
ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES – ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.01 – OBRAS 
E INSTALAÇÕES. Assinaturas da prorrogação contratual em: 29.01.2016

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

EDITAL DE LEILÃO N. 01/2016
OBJETO: Alienação de 3 (três) veículo automotor,Fiat Uno;1 (um) veículo automotor, Fiat Doblo 

Cargo/Ambulância considerados inservíveis para administração pública, por estarem péssimas 
condições de  uso e por apresentarem elevados custos de manutenção, conforme anexo I do 
Edital; DIA E HORA DA ARREMATAÇÃO: 22 de fevereiro de 2016, às 13:00; NORMA LEGAL: Lei 
8.666/93; EDITAL E INFORMAÇÕES: Na Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada /PB, 
Rua Francisca Tomaz da Silva, 54 - Centro – São José da Lagoa Tapada  - PB, no horário das 
07:30 as 11:30 horas dos dias úteis.

São José da Lagoa Tapada - PB, 03 de Fevereiro de 2016
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE
Presidente da Comissão

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a Licença de Operação. Para a atividade de: RODOVIA PB-065/061, TRECHO: MA-
TARACA / BARRA DE CAMARATUBA. Município: - UF: PB. Processo: 2016-000377/TEC/LO-21483.
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