
Movimentação de passageiros no terminal de 
João Pessoa deve aumentar 2% este ano.  PÁGINA 14

7 mil pessoas por dia na Rodoviária

As Raparigas de 
Chico, no Centro, e o 
Boi do Bessa são as 
principais atrações 
do Folia de Rua deste 
sábado.  PÁGINA 5

Samba, frevo
e MPB fazem
a festa hoje

clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET
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32o Máx.
23o  Mín.

32o  Máx.
21o Mín.

34o Máx.
23o Mín.

DÓLAR    R$ 3,909  (compra) R$ 3,910  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,900  (compra) R$ 4,130  (venda)
EURO   R$ 4,355  (compra) R$ 4,360  (venda)

l Segurança será reforçada no Estado durante o Carnaval. Página 3

l Polícia Ambiental reforça fiscalização em Areia Vermelha. Página 14

l Operação Check List: 27 lojas da capital são autuadas. Página 15
 
l Ricardo Coutinho discute parcerias com cidade portuguesa. Página 17

baixa

baixa

02h41 2.2mALTA

08h45

21h09

0.4m

0.3m

14h58 2.4mALTA

Nublado com 
chuvas ocasionais

Duas duplas da Rússia e uma da
Suécia vão participar da competição

Esportes

vÔleI Desafio Interna-
cional de Vôlei de Praia 
acontece hoje, a partir 
das 14h, na Praia do 
Jacaré.  PÁGINA 21

Lei Seca

Expectativa é de que o nú-
mero de autuações seja menor 
este ano em comparação a 2015.  PÁGINA 3

91 autuações na 
Operação Carnaval

20Caderno

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Em trajes coloridos e chamativos, os foliões le-
varam muita irreverência ao Folia de Rua.  PÁGINA 4

Filhotes de jacucaca são os novos moradores do 
Parque Zoobotânico Arruda Câmara.  PÁGINA 15

Cafuçus lotam o Centro HistóricoAves em extinção nascem na Bica
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Meio AmbienteFeriados Folia de Rua

Zika vírus é encontrado 
em amostras de saliva

PESquISA dA FIOCRuz 

A Fundação Oswaldo Cruz comprovou a presença do vírus ativo na saliva e também na urina de pacientes. Para as 
grávidas, a recomendação é evitar o compartilhamento de copos e talheres e não beijar pessoas infectadas.  PÁGINA 9

Ônibus sobe em JP e Campina
TRANSPORTE MAIS CARO 

Na capital, a passagem de ônibus vai aumentar  
de R$ 2,70 para R$ 3,00. O reajuste começa a vigo-
rar amanhã. Já em Campina Grande, o novo valor 
depende ainda da sanção do prefeito. A proposta 
é aumentar de R$ 2,55 para R$ 2,90.  PÁGINA 13

INvesTIgAções A Polícia prendeu ontem dois suspeitos de envolvimento no assassi-
nato do tenente da PM Ulysses Costa, morto durante ação em Mangabeira.  PÁGINA 4

FOTO: Divulgação



Os versos meditativos do poeta me-
tafísico inglês John Donne tornaram-
se mundialmente famosos pelo grau de 
amor ao próximo que encerram: “a morte 
de qualquer homem me diminui, porque 
sou parte do gênero humano. E por isso 
não perguntai: Por quem os sinos do-
bram; eles dobram por vós”.

A morte de um policial nos apequena 
ainda mais, enquanto cidadãos, porque 
somos a razão de ser do Estado Democrá-
tico de Direito. E ele, o policial, além da 
condição de ser parte do gênero humano, 
é quem, em última instância, dentro do 
possível, nos garante o bem da vida e o 
convívio social saudável.

E o preço que paga, por esta ação 
protetória, é altíssimo. O policial é a mão 
pesada, armada e opressora do Estado, 
que foi criado, exatamente, para impedir 
que nos matássemos uns a outros, cada 
um fazendo valer o seu gosto ou ponto de 
vista sobre as coisas do homem, da natu-
reza, de Deus etc.

O policial expõe primeiro a sua, para 
depois proteger a vida do outro. Que ele, 
necessariamente, não conhece. De um 
modo geral, ambos são desconhecidos; o 
cidadão e o policial que o protege. Este, 
seguramente, sabe muito do primeiro; 
aquele, na maioria das vezes, só o que o 
rádio, o jornal e a televisão lhe dizem.

Em todas as categorias há bons e 
maus profissionais. Mas só as forças de 
segurança pública são vistas, no Brasil, 
como um conjunto de brutamontes; ho-

mens e mulheres sem coração, movidos 
pelo desejo de bater e matar, esquecidos 
da função de preservar a “ordem públi-
ca”, conceito abstrato.

Só uma força superior pode proteger 
o policial, no momento em que ele entra 
em confronto com marginais, para pro-
teger vidas ou patrimônios materiais. 
É um trabalho duro, solitário, marcado 
pela injustiça do aplauso quando a ação é 
bem-sucedida e o repúdio coletivo quan-
do algo foge ao seu controle.

O policial é acusado de muitas coi-
sas, mas talvez a maior injustiça que se 
comete contra ele é responsabilizá-lo, 
unicamente, pelos crimes gerados por 
instintos humanos assassinos, desaven-
ças ocasionais, ou desigualdades sociais. 
Seria preciso colar um policial em cada 
cidadão, para se tentar a paz total.

No Brasil, além de policial e bandido, 
há outra dicotomia que incomoda e exi-
ge solução: polícia e Justiça. A primeira 
prende; noite e dia, prende. A segunda 
solta; dia e noite, solta. Existe algo mais 
frustrante, ou melhor, mais humilhante, 
para um policial, do que ver um marginal 
em liberdade, rindo da sua cara?

Para reverter a criminalidade, o Bra-
sil precisa, urgentemente, rever suas leis. 
Tornar crime hediondo o assassinato de 
um policial. Deter a sangria de recursos 
que adiam os julgamentos para “o dia de 
são nunca”. Manter bandido preso até o 
cumprimento final da pena. E valorizar, o 
máximo possível, o policial.

Editorial

 Crônica

 A morte de um policial

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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A instrução do sábio

O conhecimento deve estar subordi-
nado à sabedoria e ambos devem calçar as 
sandálias da humildade, caso queiram dei-
xar pegadas indeléveis pelas estradas da 
vida. Ciência sem sapiência pode até render 
uma boa rima, mas será uma forma raquíti-
ca de gnose a deambular pelos caminhos do 
mundo.

Certas figuras de “notório saber”, no 
campo da literatura, quando estão diante 
de gente franzina, nesta área específica do 
engenho humano, portam-se como uma es-
pécie de tirano que se vale do que aprendeu 
ou decorou, para humilhar e oprimir, por 
meio de discursos herméticos, o pobre povo 
aprendiz.

Ora, Deus concedeu a cada ser huma-
no um dom. E fica feliz toda vez que um de 
nós utiliza este talento na construção de um 
mundo de liberdade e justiça social, harmo-
nizadas pelo amor. A empáfia vem de encon-
tro a este projeto, a esta aspiração, que sopra, 
divinamente, dentro dos nossos corações.

Existem pessoas consideradas “burras”, 
sem nenhum “prestígio social”, mas que dão 
uma inestimável contribuição para a cons-
trução do mundo fraterno que se almeja. 
São sábias por serem mansas e amorosas, 
além de extremamente generosas e pres-
tativas. No entanto, a sociedade do “ter” as 
menospreza.

Dalai Lama afirma que “conhecimento é 
importante”, mas ressalta que o uso que se 

dá a ele é muito mais salutar. “Isso depen-
de da mente e do coração de quem o usa. O 
bom coração, que é fruto da virtude, é por si 
um grande benefício para a humanidade. O 
mero conhecimento, não”, acrescenta.

Confúcio ensina que “aqueles em quem o 
conhecimento dos princípios da sabedoria é 
inato, são homens superiores”. Em segundo 
lugar, para ele, estão os que adquiriram esse 
conhecimento por meio de estudo e, em ter-
ceiro, “aqueles que, a despeito da pouca inteli-
gência, se esforçaram por conquistá-lo”.

Ou seja, o conhecimento não alinhado 
com a virtude é um saber presunçoso, por-
tanto inócuo para o espírito. Para Dalai Lama, 
“o ideal é que se tenha muita coragem e for-
ça, mas sem se vangloriar de tais qualidades 
ou alardeá-las”. E dá uma pista: “A felicidade 
é sempre um resultado da atividade criativa”.

Ninguém sabe mais que ninguém. O pró-
prio conhecimento é fruto do esforço coleti-
vo acumulado. Se há mérito em aprender por 
facilidade intelectual, esforço ou oportuni-
dade, a vida cuidará de relativizar os favores 
desta fortuna, quando se descuida do espíri-
to. E isso não é castigo, mas uma lei da vida. 

Como dizia Mestre Kong, em outras pa-
lavras, quando os homens disponibilizarem, 
de boa vontade, não apenas suas riquezas, 
mas também seu tempo e suas forças, para 
auxiliar os outros, neste dia, então, a causa 
de todos os males sociais desaparecerá es-
pontaneamente, e a paz será perfeita.

            

Se há mérito em aprender por facilidade intelectual, esforço ou 
oportunidade, a vida cuidará de relativizar os favores desta fortuna.
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Geraram especulações, 
ontem, as declarações do 
presidente da Câmara Muni-
cipal de João pessoa, Durval 
Ferreira (PP), de que o seu 
partido iria discutir inter-
namente qual o caminho a 
ser tomado nas eleições de 
outubro: “Somos da base do 
prefeito, mas agora é outra 
eleição”. Nos bastidores se 
comenta a possibilidade de 
ele apoiar outro projeto po-
lítico: o do PSB.  

“Ir lá pra bater foto, dizer que 
estava tudo bem?”. Do depu-
tado estadual Gervásio Maia, 
justificando a sua ausência na 
reunião do partido, semana 
passada, com a presença do 
presidente nacional da legenda 
e vice-presidente da República, 
Michel Temer. Reafirmou o que 
dissera antes sobre a pré-
-candidatura de Manoel Júnior 
a prefeito da capital: “Não tem 
história dentro do partido, tem 
interesses pessoais”.

A tese defendida pelo deputado federal Luiz 
Couto é a seguinte: nos municípios onde o 
partido não tem densidade eleitoral para 
formar uma chapa competitiva à disputa 
eleitoral, a sigla faria aliança com partidos 
de esquerda, como o PSB e o PCdoB. Disse 
que Maracajá é um “companheiro que mere-
ce nosso reconhecimento e confiança”.     

ALIANÇAS

RICARDO DEFENDE REVISÃO NA LEI PENAL

NEM NA FOTO

UNInforme

APROxIMAÇÃO

INVERSÃO

COUTO LANÇA MARACAJÁ, MAS PT ANUNCIA CANDIDATURA

A aproximação de Peron Japiassu com o 
prefeito Romero Rodrigues (PSDB) seria 
causa central do mal-estar gerado en-
tre ele e a cúpula. Uma fonte ligada à 
sigla disse à coluna que a atuação do 
ex-vereador no passado também é vista 
com desconfiança pela direção estadu-
al. É que Japiassu tanto já fora aliado do 
senador Cássio Cunha Lima quanto do 
deputado Veneziano Vital (PMDB).

A propósito do deputado Luiz 
Couto, ele fez uma defesa 
apaixonada do ex-presidente 
Lula, na Câmara Federal, acu-
sando órgãos de imprensa de 
inverter a lógica da presunção 
de inocência assegurada pela 
Constituição. “Agora, todos 
são culpados, até que se pro-
ve o contrário”. Afirma que 
parte da imprensa partidariza 
sua atuação para fazer um 
“sangramento público” do ex-
-presidente.

O governador Ricardo Coutinho se solidarizou, por meio do Twitter, com a família do tenente da PM 
Ulysses Costa, assassinado durante ação policial no bairro de Mangabeira, na capital. E defendeu uma 
legislação mais rigorosa no País para casos similares: “Assassinato de policial precisa ser tratado como 
crime hediondo. É preciso ser duro com aqueles que matam os que dão a vida protegendo o povo. O 
Congresso precisa fazer ampla revisão na legislação penal”. 

A rusga entre o presiden-
te do diretório do PT em 
Campina Grande, Peron Ja-
piassu, e a Executiva Esta-
dual da legenda é notória, 
se arrasta há tempo. E se 
agravou ainda mais no ano 
passado, quando o ex-vere-
ador acusou Anísio Maia de 
tentar vender o mandato 
a ele, que seria suplente 
de deputado estadual. No 
mesmo dia, o presidente 
estadual da legenda, Char-
liton Machado, em nota 
oficial, desmentiu Japiassu, afirmando que ele sequer fora candidato nas eleições de 2014, logo 
não poderia ser suplente – “ele proferiu leviandades contra o deputado Anísio Maia”, dizia trecho 
da nota. À época, a cúpula petista disse que o comportamento do ex-vereador seria debatido pelo 
partido, “para que sejam tomadas as medidas enérgicas necessárias”, dando a entender que ele ou 
poderia ser destituído do cargo de presidente municipal ou expulso. Não ocorreu nem uma coisa 
nem outra. Antes, o próprio Japiassu havia concedido entrevista à imprensa da cidade em que afir-
mava sua saída do PT. Disse que recebera convites do PRB, do PSDC, do PTB e do PP. “O fogo amigo no 
PT é intenso. Meu projeto é voltar à Câmara e vou para outra legenda com 30 aliados”. Nem ele nem 
os tais aliados saíram. E eis que Japiassu voltou à cena esta semana, afirmando que o PT lançaria 
candidato próprio a prefeito, citando o vice-presidente da sigla, Hermano Nepomuceno como opção 
à pré-candidatura. Curioso é que Japiassu fez o anúncio dois dias depois de o deputado federal 
Luiz Couto declinar o apoio da legenda à pré-candidatura do vereador Napoleão Maracajá (PCdoB).

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Policiamento será reforçado em 
todo o Estado durante o Carnaval
Plantão especial durante o 
período de momo começa 
hoje e vai até terça-feira

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

 “Batuque não é privilégio;
 o samba não se aprende no colégio”
 (“Feitio de oração”, de Noel Rosa e Vadico)
 Pode vir do morro, da favela, dos sítios 
de Cajazeiras, Uiraúna e Catolé do Rocha. 
Pode vir de Ipanema, Manaus e Tambaú. O 
jornalismo - como o samba, o baião, o rock, a 
música, as artes em geral -, pode vir de qual-
quer lugar. Não é obrigatório “se aprender 
no colégio”.

Jornalista já nasce feito. Um dia ele olha 
pro mundo e descobre que é feito Gonzaga 
Rodrigues ou Walter Galvão ou “o locutor 
que vos fala”. É como sambista, roqueiro ou 
sanfoneiro. Alguns passam o resto da vida 
sem aprender russo, como eu; outros apren-
dem, tal Evandro Nóbrega. Outros arranham, 
aqui e ali, o espanhol, o francês, o inglês. 
Mas, o jornalismo em si já estava no berço, 
latente, pulsante, como o garoto que a pri-
meira vez vai ao Cabo Branco, olha o marzão 
pela frente, descobre que pode nadar ou ao 
menos boiar.

Não há como estabelecer semelhanças 
entre as profissões de jornalista, médico, 
engenheiro, advogado, etc. Isto é beleza - 
aliás, besteira pura. Jornalismo é uma coisa 
parecida com música, teatro, literatura, ri-
mando fundamentalmente com humanismo. 

E há melhor rima para ética do que poética? 
Não vamos lutar por uma pós-ética, pois 
de “pós” estamos fartos, cheios, entupidos, 
ressacados.

Jornalismo é intuição. Não é ciência. 
Sei que negar a “ciência do jornalismo” é 
mexer com os teóricos de plantão que estão 
mantendo, em oculto, o sonho de que al-
gum dia, premiando o corporativismo e um 
tal de “intocável saber universitário”, seja 
criada uma Academia Brasileira de Ciências 
Jornalísticas

Nego, sim, a “ciência do jornalismo”, da 
mesma maneira que inexiste a “ciência da 
música”. O jornalismo e a música podem ser 
úteis à(s) ciência(s). como a(s) ciência(s) a 
ambos úteis sejam. Aí, sim. Nunca dizer que 
jornalismo e música sejam ciências.

Você já pensou se fosse obrigatório 
um diploma de escola de música para que 
alguém pudesse gravar um disco, apresentar 
seu show ou sua peça teatral? Não teríamos 
“Vau da Sarapalha”. nem Fernando Teixeira 
teria montado “Rogério”, do jornalista Orris 
Soares. 

O Brasil não teria Chico Buarque, Cae-
tano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, 
Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Zé Rama-
lho, Bráulio Tavares, Elba Ramalho, Marisa 
Monte, Rita Lee, Herbert Vianna, Edson 

Jornalista é como sambista, roqueiro, sanfoneiro
Cordeiro, Vanessa da Mata, Lenine... Afinal, 
“batuque não é privilégio; o samba não se 
aprende no colégio”.

nnnnnnnnnn

  Alguém me disse que na UFPB um ou dois 
professores disseram, em conversas em tor-
no da “ciência do jornalismo”, que sou contra 
o curso de Comunicação Social. Nunca fui. Ao 
contrário: minha visão é de que o curso deve 
melhorar, ter professores com melhores salá-
rios e mais condições de trabalho, ter equipa-
mentos “não dinossáuricos”.

Apenas também acho que o curso de 
Comunicação Social é para especialização 
em alguma coisa: fotografia, por exemplo. 
Ou então, informação econômica, na área da 
estética, da filosofia, etc. Mudar o currículo! 
Por que não? Temor da ousadia, do novo?

Errado é determinar que o curso de 
Comunicação Social seja obrigatório para 
habilitar alguém a ser repórter, redator, 
editor, diagramador...

Pelo amor de Deus, essas coisas a 
gente aprende na redação, no “batente”, 
numa velocidade estonteante, da mesma 
maneira que a gente começa a tocar violão 
em casa, aprendendo com um amigo ou 

um método desses que se compra numa 
banca de revistas; de repente já toca gui-
tarra o suficiente para ser instrumentista 
num show ou na gravação de um disco. 
Esta é a verdade que se oculta o tempo 
todo de quem vai fazer o próximo ENEM 
ou dos que já estão estudando em algum 
período do curso na UFPB.

Conheço na UFPB dois professores 
competentes do curso de Comunicação So-
cial que não consideram necessário diploma 
como obrigatoriedade para exercício da pro-
fissão. Eles já disseram a mim em ocasiões 
diferentes. Foram conversas particulares 
e assim não estou autorizado a citar seus 
nomes. Já é alguma coisa essa sinalização de 
professores em direção ao anticorporativis-
mo, a uma mudança que ajude o jornalismo 
- como o Brasil - a sair da contramão.

nnnnnnnnnn

  Considero que o sindicalismo deve ser 
afastado como elemento prioritário numa 
discussão de tal ordem.

O sindicato é para discutir questões 
salariais e melhores condições de trabalho 
nas redações. É o natural.

A questão do diploma é outra. Não é 
circunstancial. É profunda demais. Não é 
meramente pragmática. Diria até que é filo-
sófica. Por que não?

E o Brasil precisa (também) de filosofia.

A Polícia Civil da Paraíba 
deverá trabalhar em regime 
de plantão especial durante o 
período carnavalesco a partir 
de hoje até a terça-feira (9). Se-
rão disponibilizados 370 po-
liciais por dia para reforçar a 
segurança em todas as regiões 
do Estado, entre delegados, 
escrivães, agentes de investi-
gação e motoristas policiais, 
o que garante um policiamen-
to de 1.480 homens durante 
todo o período momesco.

Os policiais civis escala-
dos para o plantão do Carnaval 
deverão ser distribuídos entre 
as Delegacias Especializadas 
(Roubos e Furtos, Homicídios, 
Repressão a Entorpecentes, 
Atendimento à Mulher, Rou-
bos e Furtos de Veículos, entre 
outras), Delegacias Seccionais 
e polos de plantão no interior 
do Estado e a Central de Fla-
grantes, localizada na sede da 
Central de Polícia de João Pes-
soa. Em Campina Grande, as 
especializadas e a Central de 
Polícia, no bairro do Catolé, fi-
carão preparadas para o aten-
dimento ao público durante 
todo o dia e também à noite. 

IPC
O Instituto de Polícia 

Científica manterá equipes 
especializadas para realizar 
os trabalhos concentrados 
nas cidades de João Pessoa, 
Campina Grande, Guarabi-
ra, Patos e Cajazeiras. Serão 
nove carros com equipes de 
criminalística, além de ra-
becões espalhados por João 
Pessoa, Campina Grande, 
Guarabira, Sousa, Patos, Caja-
zeiras, Monteiro, Picuí, Catolé 
do Rocha e Itaporanga. 

Mais serviços
A Seds também vai refor-

çar para os foliões os canais 

de atendimento. O Disque 
Denúncia (197), que funcio-
na 24 horas, pode ser usado 
para informação de crimes. 
A ligação é gratuita e sigi-
losa. O Centro Integrado de 
Operações Policiais (Ciop), 
por meio do número 190, 
também fica disponível o dia 
inteiro para a Região Metro-
politana de João Pessoa e Li-
torais Sul e Norte e em todo 
Estado. O folião pode usar 
ainda a Delegacia Online, 
pelo endereço: www.dele-
gaciaonline.pb.gov.br, para 
registros de ocorrências em 
que não haja violência, como 
extravios e furtos.

O Corpo de Bom-
beiros Militar da Paraíba 
(CBMPB) vai empregar 
um total de 1.258 mili-
tares e 90 viaturas em 
todo Estado, durante 
a Operação Carnaval, 
que começa hoje e se 
prolonga até a próxima 
terça-feira (9). A ação 
tem por objetivo a pre-
venção de sinistros e o 
atendimento a aciden-
tes para que dessa for-
ma seja garantida a in-
tegridade e segurança 
social das pessoas, bem 
como do patrimônio e 
do meio ambiente.

Na área do 1º Co-
mando Regional Bom-
beiro Militar (CBRM), 
que compreende a re-
gião do Litoral, as ações 
têm o foco na prevenção 
de acidentes aquáticos, 
como também o aten-
dimento às vítimas de 
acidentes, incluindo afo-
gamentos. Conforme o 
comandante-geral do 
CBMPB, coronel Jair Car-
neiro de Barros, o Litoral 
paraibano será coberto 
pelas ações da corpora-
ção. “Nesta Operação 
Carnaval, além do ser-
viço rotineiro, atuamos 
com força total, dando 
ênfase ao serviço de pre-

venção nas praias, assim 
teremos, em resumo, 37 
postos de guarda-vidas, 
distribuídos do municí-
pio de Lucena a Acaú 
(divisa com Estado de 
Pernambuco), com mi-
litares equipados ade-
quados para ações de 
prevenção, salvamento 
aquático e primeiros 
socorros para o pronto 
atendimento aos ba-
nhistas”, detalhou o co-
ronel Jair.

Com um efetivo 
total de 451 militares 
distribuídos estrategi-
camente ao longo do 
Litoral, o 1º CRBM con-
tará com o auxílio de 
embarcações e viaturas 
das diversas áreas de 
atuação, como comba-
te a incêndio, busca e 
salvamento e de aten-
dimento pré-hospitalar, 
moto resgate, além de 
viaturas de apoio para 
ações de logística, su-
porte e coordenação da 
operação.

Já no 2º Comando 
Regional de Bombei-
ro Militar (2º CRBM), 
sediado em Campina 
Grande, serão 429 BMs 
empenhados na Opera-
ção Carnaval, além de 
outras localidades.

1.200 homens do CB

Durante as prévias carna-
valescas do ano de 2015, foram 
autuados 229 motoristas di-
rigindo sob efeito de álcool ou 
outras substâncias psicoativas. 
A informação é do coordena-
dor da Operação Lei Seca na 
Paraíba, Ricácio Cruz. 

Somente neste ano, os da-
dos sinalizam que poderá ha-
ver redução no número de au-
tuação na Lei Seca. A Operação 
Carnaval, que começou no dia 
29 de janeiro e vai até a Quar-
ta-Feira de Cinzas (11), já re-
gistrou até quinta-feira, apro-
ximadamente, 91 casos. Este 

quantitativo equivale a 39,7% 
das autuações do ano passado.

“A gente espera que a in-
cidência seja menor. Costumei-
ramente fazemos um trabalho 
preventivo colocando isso em 
prática. Esperamos que as pes-
soas tomem essa consciência 
e que as autuações diminuam, 
mas as autuações serão efetua-
das à rigor das fiscalizações. O 
nosso foco principal é salvar 
vidas”, declarou.  

Ricácio esclarece que os 
principais pontos de incidên-
cia são na malha litorânea 
paraibana, nas faixas Norte e 
Sul. O Detran-PB vai reforçar 
as atividades da Operação Lei 
Seca, especialmente nos locais 

de grande movimentação po-
pular. O coordenador estadual 
da Operação, Ricácio Cruz, res-
salta que elas já vêm sendo in-
tensificadas desde o início das 
prévias e que as equipes terão 
atuação ainda maior durante 
o feriadão. Além do BPtran, 
agentes do DER também estão 
integrados nas operações.

Segundo o Detran, a prin-
cipal causa de acidentes neste 
período é a combinação entre 
álcool e direção. De acordo 
com a Operação Lei Seca na Pa-
raíba, foram registrados casos 
em que os motoristas encon-
travam-se dirigindo sob efeito 
de álcool no feriado de Carna-
val em 2015. Vale lembrar que, 

além de colocar vidas em risco, 
o condutor que apresenta índi-
ce igual ou superior a 0,05 mi-
ligrama de álcool por litro de 
ar é punido com multa de R$ 
1.915,40, perde sete pontos na 
carteira, tem a CNH recolhida 
e o direito de dirigir suspenso 
por até 12 meses. O veículo 
permanece retido até que um 
condutor capacitado apareça 
para retirá-lo. Em casos de tes-
tes com resultado superior a 
0,34mg/l, a situação vira crime 
de trânsito. A punição nestes 
casos é detenção de seis meses 
a três anos, pagamento de mul-
ta, recolhimento da habilitação 
e suspensão do direito de diri-
gir por até um ano.

Lei Seca autua 91 motoristas em 7 dias
Elisa Damante
Do Paraíba Já

FOTO: Secom-PB

Corpo de Bombeiros reforça segurança na área litorânea 

A ingestão em excesso 
das bebidas ditas “zero álcool” 
pode prejudicar os motoristas 
que a buscam como alternativa 
para folia. Ricácio Cruz salien-
tou que o consumo excessivo 
aumenta a possibilidade de 
detecção pelo teste com etilô-
metro (bafômetro), haja vista 
que algumas bebidas desse 
tipo podem possuir em sua 
composição elementos etílicos 
que superem as casas decimais 

permitidas nas tabelas do De-
natran (0.04 decigramas por 
litro de sangue). “É importan-
te lembrar também que outro 
fator relevante é a velocidade 
de metabolismo de cada indiví-
duo, ou seja, a absorção desses 
elementos e o tempo em que 
vão permanecer no organismo 
podem variar de pessoa para 
pessoa”, completou. 

O Detran-PB fez um alerta 
aos usuários sobre a importân-

cia dos cuidados no trânsito 
durante o período carnavales-
co, recomendando ações sim-
ples como revisar o veículo an-
tes de viajar, não usar o celular 
enquanto dirige ou não ingerir 
bebida alcoólica quando estiver 
ao volante. Esses são considera-
dos pontos cruciais que podem 
determinar o fim da festa para 
os condutores e passageiros. 

Aos motoristas que pre-
tendem viajar o Detran lem-

bra que é essencial verificar 
as condições do veículo. A 
checagem de itens como es-
tepe, itens de manutenção e 
segurança (triângulo, macaco 
e chave), níveis dos fluidos e 
seus respectivos filtros, siste-
ma elétrico (piscas, lanternas e 
faróis), além do alinhamento e 
balanceamento, podem garan-
tir uma viagem mais tranquila 
e segura. (Com informações da 
Secom-PB).

“Zero álcool” pode prejudicar condutor 
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Polícia prende dois suspeitos de
envolvimento em morte de PM
Um deles também é 
policial militar e estava 
com a arma do crime

Dois homens já foram pre-
sos pelas polícias Civil e Militar 
por suspeita de envolvimento 
na morte do tenente da Polí-
cia Militar da Paraíba, Ulisses 
Costa, assassinado na noite de 
quinta-feira passada, com um 
único tiro nas costas. Um de-
les é o sargento da PM Jailton 
Santos Pereira, detido ontem. 
O outro é José Adriano Ferrei-
ra, preso em flagrante ainda na 
noite do crime.

A polícia continua à pro-
cura do terceiro envolvido no 
crime, que inclusive já teve a 
prisão decretada. Trata-se de 
João Anderson Pereira de Sou-
sa (também conhecido por 
Bingo), filho do sargento Jailton 
Pereira, que se encontra detido 
no Batalhão da Polícia Militar. 

Durante coletiva na Cen-
tral de Polícia, o delegado de 
Crimes contra a Pessoa (Homi-
cídios) da capital, Reinaldo Nó-
brega, fez um apelo para que a 
população ajude a polícia a en-
contrar José Adriano, ligando 
para o Disque Denúncia (197). 
“Com a prisão do filho do sar-
gento Jailton Santos a investi-
gação será concluída”, disse o 
delegado.

Os três, segundo o dele-
gado Reinaldo Nóbrega, são os 
principais suspeitos de terem 
matado o tenente Ulisses Cos-
ta, no bairro de Mangabeira, 
em João Pessoa. José Adriano 
foi preso em flagrante ainda na 
noite do crime e o sargento da 
PM foi detido inicialmente por 
porte ilegal de arma de fogo em 
casa. Mas após os exames de 
confronto balístico, feito pela 
perita Luciana Bezerra Von Szi-
lagyi, a polícia identificou que a 
arma do crime estava na casa 

do sargento Jailton Santos, que 
imediatamente teve a prisão 
decretada. 

No exame realizado no 
Instituto de Polícia Científica 
(IPC), a polícia também des-
cobriu que o sargento Jailton 
Santos havia limpado a arma 
do crime com o objetivo de se 
livrar da culpa, mas o projé-
til que matou o tenente havia 
mesmo saído do revólver 38 
que estava na casa do sargento. 
Na casa dele, a polícia encon-
trou outras duas armas, uma 
calibre 40, outra 380 e até mu-
nição de fuzil. 

O crime 
O tenente quando foi al-

vejado pelas costas estava em 
diligência para prender os do-
nos de uma “boca de fumo” 
no bairro de Mangabeira. Ele 
chegou a ser socorrido e leva-
do para o Complexo Hospitalar 
Governador Tarcísio Burity, co-
nhecido como Ortotrauma de 
Mangabeira (Trauminha), mas 
não resistiu aos ferimentos 
provocados pela bala e morreu. 
O alvo das investigações seria 
João Anderson Pereira, que 
estava sendo investigado por 
porte ilegal de armas e tráfico 
de drogas. O sepultamento do 
tenente Ulisses Costa foi reali-
zado na tarde de ontem, no Ce-
mitério Parque das Acácias, em 
João Pessoa.

José Alves
zavieira2@gmail.com

O tenente Ulisses 
quando foi 
alvejado pelas 
costas estava 
em uma diligência 
para prender os 
donos de uma 
“boca de fumo”

Os cafuçus e as cafucetas não 
deram a mínima para a crise e caí-
ram na folia ontem à noite come-
morando os 26 anos do bloco, no 
Centro de João Pessoa, ao som de 
três orquestras e Djs. O brega e o 
chique se misturaram nas ruas com 
muito glamour em nome da ale-
gria. Para a rainha do bloco, Socor-
ro Mendes ele é um dos mais tradi-
cionais e irreverentes porque todo 
mundo tem um cafuçu dentro de 
si. “Aqui as pessoas são felizes por-
que podem se vestir à vontade se-
guindo os modelos das capas da 
revista Vogue atual ou a moda dos 
anos 70. Afinal o bloco é hiper de-
mocrático e tem muita gente rica 
que se veste no dia a dia como um 
autêntico cafuçu, mas se achando 
muito chique”, disse a sorridente 
rainha do bloco.  

Mais uma vez o folião com-
pareceu em grande número para 
agitar o bloco Cafuçu um dos mais 
irreverentes do Folia de Rua da 
capital paraibana. A folia do Ca-
fuçu aconteceu simultaneamente 
a partir das 19h, nas praças Dom 
Adauto, Ponto de Cem Réis e Rio 
Branco. Em cada uma das praças 
foram montados palcos onde os 
Djs levaram os foliões ao “delírio” 
com clássicos da música brega, 
marchinhas de carnaval, lambada, 
samba-rock, jovem guarda e pan-
cadão, além de outros ritmos. 

Na Praça Dom Adauto, se apre-
sentaram os grupos Banda Brega é 
Você, JP Frevo e DJ Kylt. Na praça 
Rio Branco, se apresentaram o DJ 
Trapo e a orquestra PB Pop. Já no 
Ponto de Cem Réis, a animação dos 
foliões ficou por conta da orquestra 
Invasores do Frevo e DJ Naza.

O folião do Cafuçu, a exemplo 
de anos anteriores, começa a brin-

Bregas e chiques caem na folia
26 anos de cafuçu

cadeira em casa, caprichando na 
fantasia que ele sempre encontra 
no fundo do baú ou na roupa que 
comprou recentemente. Segundo 
um dos fundadores do bloco, Ber-
trand Lira, para ser cafuçu basta 
ter estilo, colocar brilhantina no 
cabelo e sair de casa bem cheiroso 
com desodorante Mistral. 

Hino e história
O hino do bloco “Cabelo com 

brilhantina. Duas lapadas de pinga. 
Pente no bolso, no corpo muita gin-
ga. Medalhão no pescoço, cheiran-
do a mistral. Lá vai o cafuçu brincar 
o carnaval”, é de autoria do cantor 
e compositor Kennedy Costa e Paulo 
Vieira. A letra não poderia ser mais 
irreverente e retrata bem aquele ci-
dadão típico da classe trabalhadora 
sofredora, que apesar das dificulda-
des diárias, sai a brincar seu carnaval 

para superar as dificuldades da vida.
O bloco Cafuçu surgiu em 

1990, como uma brincadeira entre 
amigos que pegavam carona nas 
Muriçocas de Miramar. Na época o 
nome do bloco era Unidos do Ca-
fuçu. Em seguida, contou Bertrand 
Lira, resolvemos desfilar nas Praias 
do Cabo Branco e Tambaú, puxada 
por trios elétricos. Depois o bloco 
trocou os trios por orquestras de 
frevo que saíam no chão, e em 
1997, já com o nome Cafuçu, os 
fundadores do bloco resolveram 
se transferir para o Centro Históri-
co, a fim de resgatar o carnaval de 
rua da capital com ênfase na festa 
popular, buscando valorizar a área 
urbana da fundação da cidade. O 
nome do bloco foi inspirado na 
ex-foliã Adalice Costa que chama-
va toda pessoa que fazia alguma 
bobagem de cafuçu. (J. a)

foTo: Marcos Russo

Cafuçus e cafucetas esquecem a crise e caem na folia comemorando 26 anos do bloco

O governador Ricardo 
Coutinho recebeu, ontem, o 
convite para participar do 
seminário em comemoração 
aos 60 anos do I Encontro dos 
Bispos do Nordeste, ocorrido 
em 1956, em Campina Gran-
de. O evento acontecerá entre 
os dias 18 e 20 de maio, em 
Natal, no Rio Grande do Nor-
te, e terá como tema central 
“Nordeste: O cuidado com a 
casa comum, Novo paradig-
ma civilizatório”.  O convite 
foi feito pelo presidente do 
Observatório Social do Nor-
deste e arcebispo de Natal, 
Dom Jaime Vieira Rocha.

Um dos principais obje-
tivos deste seminário é reunir 
os governadores de todos os 
estados da região Nordeste, 
propondo uma discussão co-
mum, sobre os problemas e 
possíveis estratégias de solu-
ção que possam beneficiar o 
povo nordestino. 

Durante o encontro com 
Dom Jaime Vieira, o governa-
dor Ricardo Coutinho refor-
çou que eventos como este 
são importantes para que 
aconteçam reflexões a respei-
to do papel da política na so-
ciedade, bem como repensar a 
economia e os cuidados com o 
meio ambiente no geral, a fim 

de contribuir para a qualidade 
de vida da população. 

“É um marco para a histó-
ria da Paraíba, já que foi aqui 
que aconteceu o primeiro en-
contro. Nosso empenho será 
total para que todos os gover-
nadores do Nordeste partici-
pem. Trata-se de um ato que 
dialoga e busca unir forças em 
prol de todo o Brasil”, desta-
cou o governador.

Dom Jaime Vieira Rocha 
frisou que a presença dos ges-
tores dos estados nordestinos 
é de extrema relevância para 
o evento. “Viemos convidar o 
governador, em nome da Ar-
quidiocese e da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) para participar deste 
seminário dedicado à memó-
ria desse marco histórico da 
Igreja e da sociedade nordes-
tina. Queremos pedir o apoio 
de Ricardo Coutinho na arti-
culação junto aos outros go-
vernadores, para que possa-
mos confirmar a ida de todos 
ao evento”, disse.

Dom Jaime Vieira ainda 
acrescentou que no encerra-
mento do seminário será en-
tregue a cada governador uma 
carta de intenção e compro-
misso político e social em prol 
do povo do Nordeste.

Governador é convidado 
a participar de seminário

I enconTro dos BIspos do neSine-PB oferta 
208 vagas de 
emprego em 
cidades da PB

O Sistema Nacional de Em-
pregos da Paraíba (Sine-PB) 
divulgou, ontem, um total de 
208 vagas de trabalho. As opor-
tunidades são para profissio-
nais de João Pessoa, Campina 
Grande, Bayeux, Santa Rita e 
Mamanguape.

O maior número de va-
gas disponíveis para contra-
tação imediata é para Jovem 
Aprendiz no cargo de opera-
dor de máquinas fixas em ge-
ral (100), auxiliar de linha de 
produção para pessoas com 
deficiência (20), vendedor ex-
terno (15), mecânico de ma-
nutenção de caminhão diesel 
(5) e auxiliar de limpeza (5).

A sede do Sine-PB em 
João Pessoa fica localizada na 
Rua Duque de Caxias, 305, no 
Centro, próximo ao Terceirão. 
Para se cadastrar, o candidato 
deve apresentar documentos 
pessoais, a exemplo de RG, CPF, 
currículo e Carteira de Traba-
lho. As atividades são desenvol-
vidas pelo Governo do Estado, 
através da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Humano 
(Sedh). Mais informações pe-
los telefones (83) 3218-6619, 
3218-6618 ou 3218-6624 (em 
João Pessoa) e (83) 3310-9412 
(em Campina Grande).

funcionamento de 
unidades da funesc

O horário de funcionamento 
de algumas unidades da Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) 
será reduzido de hoje até o dia 10, 
devido ao feriado de Carnaval e na 
quarta-Feira de Cinzas. As unida-
des que terão horários alterados 
são o Planetário, a Biblioteca Juarez 
da Gama Batista, a Galeria Archidy 
Picado, o Museu José Lins do Rego 
e a Gibiteca. O Planetário fecha 
até o dia 12, durante o Carnaval e 
dias posteriores para adaptação e 
mudanças de programação em seu 
sistema analógico. Retoma as ativi-
dades no dia 13, com sessões aos 
sábados e domingos, às 17h.

Mutirão contra o 
aedes na uepB

O reitor da UEPB, professor 
Rangel Junior, está convocando toda a 
comunidade acadêmica para um mu-
tirão de combate ao Aedes aegypti no 
Campus de Bodocongó, em Campina 
Grande, na tarde da próxima quarta-
feira. Na quarta-feira, as atividades ad-
ministrativas na instituição voltariam 
ao normal após o Carnaval, mas a Ad-
ministração Central emitiu portaria ins-
tituindo ponto facultativo para que, ao 
invés de cumprir o expediente, todos 
se mobilizem no mutirão, que objetiva 
verificar na área do campus e arredores 
se há algum possível foco do mosqui-
to vetor e eliminar as possibilidades 
para proliferação do Aedes aegypti.

O Conselho Muni-
cipal de Transportes de 
Campina Grande (Co-
mut) aprovou, na tarde 
de ontem, um aumento 
na tarifa da passagem 
de transporte coletivo 
no município para R$ 
2,90; atualmente, o va-
lor cobrado é R$ 2,55. O 
aumento foi de 13,7%. 
Este é o terceiro reajuste 
na passagem de ônibus 
em menos de um ano na 
cidade.

A nova tarifa foi su-
gerida pelo Sindicato das 
Empresas de Transporte 
de Passageiros de Cam-
pina Grande (Sitrans) e 
aprovada com oito votos 
a favor, quatro votos con-
trários e uma abstenção. 
O novo valor deve entrar 
em vigor após a sanção 
do prefeito Romero Ro-
drigues, que deve ocor-
rer no início da próxima 
semana.

No pedido de rea-
juste ao Conselho Tari-
fário, o Sitrans alegou 
prejuízo diante da que-
da de passageiros e do 

aumento nos insumos 
como peças, pneus e 
principalmente combus-
tíveis, que já sofreram 
vários reajustes somente 
no início deste ano. 

O reajuste em Cam-
pina Grande acompanha 
o aumento na passagem 
de ônibus em João Pes-
soa - anunciado ontem -, 
o valor passou de R$ 2,70 
para R$ 3 e já entra em 
vigor amanhã.

aumento no táxi
Além da alteração 

nas passagens de ônibus, 
o Comut também apro-
vou, por unanimidade, 
um novo valor na tarifa 
dos táxis que circulam em 
Campina Grande. Com as 
mudanças, a bandeirada 
passa de R$ 4,50 para R$ 
5; a bandeira de R$ 3,50 
para R$ 4; e a bandeira 2 
de R$ 4 para R$ 5. A hora 
parada continua no mes-
mo valor que é cobrado 
atualmente, de R$ 22. Os 
valores também serão 
enviados para sanção do 
prefeito.

Tarifa de ônibus 
sobe para R$ 2,90

eM caMpIna grande
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Cabo Branco realiza 
amanhã tradicional 
matinê infantil 
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Águia da Portela vai 
apresentar o fascínio 
de viagens e viajantes
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Carlos Pereira escreve 
sobre o tradicional bloco 
Piratas de Jaguaribe
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O dia da 
graça

Boi  do 
Bessa

Bloco Carnavalesco é inspira-
do na obra de Chico Buarque

Agremiação homenageia o 
Palhaço Pipi em estandarte 

Um sábado não é mais que 
um sábado se não lhe pin-
tam cores mais fortes, se 
líquidos mais libertários 
não lhe são derramados, 
se recônditos sentimentos 
e desejos contidos não 
tenham, no universo deste 

dia e por seus limites determinados, um 
alvará de soltura. As Raparigas de Chico 
Buarque vieram para subtrair a chati-
ce do que era apenas mais um sábado, 
para transformá-lo em um iluminado, 
um fabuloso sábado de Carnaval. O 
evento acontece hoje, às 15h, no Sebo 
Cultural, localizado na Avenida Tabaja-
ras, no Centro da capital.

Se o fenômeno Carnavalesco, em 
suas raízes dionisíacas, desponta como 
uma forma de virar o mundo às avessas 
e através do riso e da bufonaria fundir 
o grotesco no sublime, o bloco 
As Raparigas de Chico, 
mais do que qualquer 
outro em suas mas-
caradas, ratifica 
essa peculiaridade, 
principalmente, 
por combinar, 
simbolicamente, 
os marcos ruidosos e 
burlescos das raparigas 
com a densidade, a diver-
sidade e a poesia sublime 
das canções de Chico 
Buarque.

O corporal, em sua 
alegre e despojada ex-
pressão, sob o ritmo do samba, 
do frevo, da brincadeira e da malícia, 
testemunha, como nas antigas bacantes, 
a totalidade viva e risonha de um bloco 
Carnavalesco composto pelo gosto em 
comum onde se afinam, em buarquicos 
acordes de coro único e sob a permissi-
va sombra do estandarte do sanatório 
geral, a alegria da vida: “Ai que vida boa 
olerê, ai que vida boa olará.

É verdade que Chico Buarque nunca 

foi unanimidade, pois se há quem jo-
gue bosta na heroica e ética Geni, será 
impossível proteger um poeta, um artista 
brasileiro, um cara capaz de cometer in-
genuidades obtusas como torcer pelo flu-
minense e acreditar que a dor e a banda 
vão passar; não há como protegê-lo nem 
evitar que os seus olhos marejem, que o 
seu corpo vacile nauseado pela idiotice. 
Quem dera, para estes incautos, o Carna-
val, a luz e a desinvenção da tristeza.

No entanto, o desamor de tão pou-
cos, a cinza que lhes escapa, este fato, 
esta exclusão, acaba por determinar 
para o bloco uma saudável e convenien-
te cura. Por isto os homens, mulheres, 
todos os bichos, todas as raparigas en-
fim, são lindas, cheirosas e sem dispen-
sar a intrínseca e Carnavalesca impu-
reza, bem limpinhas. É preciso gostar 
de Chico Buarque, da sua obra, para ser 
feliz neste sábado. Se esta querência 
lhe contempla, se permita o deleite: se 
emocione, Carnavalize.

Os blocos nascem da necessi-
dade de quebrar a inércia, 

nascem da ânsia por 
felicidade, da convicção 

de que é preciso que a 
alegria seja muita, que 

a euforia tangencie 
e usurpe a tristeza, 
que dela se divirta 

até que, finalmente, nela se 
transforme. As Raparigas de 
Chico Buarque nasceu tam-
bém da necessidade que 
todos temos de devolver a 
Chico um pouco do que ele, 
o seu trabalho e talento, 

nos dá: ritmo, melodia, poe-
sia, sentimentos, arte e Carnaval.
É hoje o dia da festa, o dia da graça, 

da caça e do caçador. Aproximadamente 
quatro mil brincantes somarão suas vo-
zes, corações e desejos em torno da obra 
de um dos mais importantes composito-
res do País. Será a quinta edição de um 
dos mais peculiares blocos, o mais lírico 
e poético da Paraíba. Concentra, mas não 
sai e abraça tudo quanto for de gente 
boa. Viva As Raparigas de Chico.

O cantor Jairo Madruga 
será uma das atrações do 
desfile que o Boi do Bessa 
realiza hoje, em João 
Pessoa, dentro da progra-
mação do Projeto Folia de 
Rua. A concentração do 
bloco - que está comple-

tando 22 anos de existência e vai pres-
tar, em 2016, homenagem ao Palhaço 
Pipi no estandarte, criado pelo artista 
plástico paraibano Clóvis Júnior, que 
fundou a agremiação com sua esposa, a 
poetisa Cassandra Figueiredo - começa 
às 16h, defronte ao Bessa Grill, locali-
zado na Av. Artur Monteiro de Paiva, nº 
1190, no bairro do Bessa, de onde sairá 
às 16h até a Praça do Caju, num percur-
so de dois quilômetros que pelo menos 
10 mil foliões - essa é a estimativa da 
diretoria - devem percorrer. 

“Desde que foi fundado, o Boi do 
Bessa se mantém como um bloco ecoló-
gico, criado para conscientizar os mora-
dores pela preservação dos cajueiros do 
bairro do Bessa, que foram destruídos 
pela expansão imobiliária que ocorreu 
na região”, disse para o jornal A União 
Clóvis Júnior, que decidiu homenagear o 
Palhaço Pipi no estandarte 2016 - con-
feccionado pela artesã Gislane Farias 
- como forma de reconhecimento pelo 
trabalho por ele realizado. “Ele é a cara 
do Folia de Rua”, comentou o fundador 
da agremiação. 

Além do cantor Jairo Madruga, que 
vai permanecer tocando - acompanhado 
por sua própria banda - no ponto final do 
percurso, que é a Praça do Caju, o desfile 
do Boi do Bessa também será animado 
por outras atrações, a exemplo da orques-
tra Gambiarra de Frevo. Clóvis Júnior tam-
bém fez questão de ressaltar que o bloco 
preza por manter a cultura regional, 
apresentando frevos e música de raiz.   

Gilson Renato 
gilsonrenato@gmail.com

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Alegria e descontração 
no bloco que acontece na 
sede do Sebo Cultural

Arte com o Palhaço PIpi foi produzido 
pelo artista visual Clóvis Júnior, que é  
idealizador do bloco

PraiaCentro
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Uma “velha 
senhora” jovial

Ramalho
LeiteO Carnaval de Jaguaribe

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Farolito

O Carnaval de Jaguaribe dos 
anos 40 e 50 do século passado,  era 
o segundo melhor da cidade. Só per-
dia em animação para o Carnaval do 
Centro, porque na Duque de Caxias 
reinava imponente o famosíssimo 
corso, feito de automóveis, camio-
netes e caminhões que desfilavam 
cheios de gente fantasiada, num 
ir-e-vir que começava no sábado e 
só acabava na terça-feira à noite, 
quando os ricos iam para os bailes 
do Astrea ou Cabo Branco e a classe 
média se contentava com as matinês 
do Boêmios Brasileiros ou do Vete-
ranos de Jaguaribe. Ainda acontecia 
um Carnaval no Róger, mas deste eu 
tenho pouco conhecimento até por-
que Tambiá/Róger ficava do outro 
lado da cidade e – como já disse e 
repeti algumas vezes – Jaguaribe era 
o meu mundo.

Lembro que todos esperavam, 
ansiosos,  o desfile da terça-feira de 
Carnaval quando na Avenida Con-
ceição, parece-me que por iniciativa 
de seu Manuel Pires (pai de Adrião 
Pires e avô do folião de hoje Marcos 
Pires, o homem da baratona), todos 
os grandes clubes desfilavam obriga-
toriamente.

Mas, antes de falar sobre esse 
desfile da Conceição, é preciso dar 
mais asas à imaginação e relembrar 
o não menos famoso “bloco dos 
homens vestidos de mulher” – hoje 
chamados de Virgens de Tambaú, Pe-
Ruas do Valentina ou bloco Urso-Gay. 
Eram jovens de Jaguaribe que, na se-
gunda-feira de manhã, faziam ponto 
na Vasco da Gama, ali no trecho entre 

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Será que a turma das Muri-
çocas vai aguentar? Sair a pé do 
Miramar para se encontrar com o 
Galo da Madrugada em Goiana, meio 
do caminho entre a Paraíba e Per-
nambuco? São pouco mais de 50km. 
Quando eu era mais jovem (gostou da 
colocação?), fazia 20 km a pé, todas 
as noites, do Cabo Branco ao Cabo 
Branco. Isto é: saía do cabo rumo ao 
norte, dava meia volta rumo ao sul; 
depois voltava e fazia tudo de novo, 
sem me distanciar do socorro do 
carro para eventual mal-estar. Fazia 
esse trajeto em três horas, quase em 
marche-marche, caminhando acele-
rado a sete km/hora. 

Mas até o Recife são 110 km. A 
sete km/hora, dá pouco mais de 15 
horas. Mesmo saindo no fim da tarde, 
por volta das 16h, com mais 15 horas 
bem marcadas vai se chegar ao Recife 
por obra das sete da 
manhã. Uma extrava-
gância, mesmo para o 
Carnaval Atlético, como 
querem chamar. Ah, 
mas tem uma turma 
que pretende fazer 
escala em Goiana. Após 
sete horas de marcha 
para-se em Goiana para 
repouso e reabasteci-
mento. Haja cerveja e 
caranguejo. Alguns dor-
mirão, outros continua-
rão ouvindo os acordes 
da banda de metais, o 
gato escondido na tuba 
do Serafim: “pum, pum, 
pum, miau...”  E a volta? 
Do mesmo jeito da ida. Alguns pedi-
rão o vaso, voltarão no ônibus ou no 
táxi uber alles. 

Sou do tempo do trem. Uma vez, 
voltando de Alagoas com meus pais, 
véspera de Carnaval, não encontra-
mos passagens de ônibus no Recife. 
É difícil sair do Recife, ou lá entrar, 
em tempo de Carnaval. Pois viemos 

Trem do Carnaval

FOTOS: Divulgação

a Rua da Concórdia e a Minas Gerais, 
onde hoje há um posto de gasolina da 
Esso. Com um belo estandarte em que 
aparecia um homem de vasto bigode, 
vestido de mulher, os rapazes jaguari-
benses botavam saia, muito justas, ca-
belos compridos às vezes com longas 
tranças e, o principal, armavam com 
duas quengas de côco, generosos e 
exuberantes sutiãs, blusas decotadas 
e meias que iam até às coxas, pinta-
vam o rosto destacando um batom 
forte sobre os lábios – e estavam 
pronto(a)s para o desfile que percor-
ria todo o quadrilátero principal do 
bairro: Vasco da Gama, Coelho Lisboa, 
Rua João da Mata, Rua das Trinchei-
ras, Rua da Palmeira, Aderbal Piragibe 
e aí voltando à Vasco da Gama onde 
havia a dispersão – centenas de pes-
soas, a maioria parentes dos artistas, 
esperando o bloco dividindo a recep-
ção entre aplausos e apupos.

O desfile da Avenida Conceição 

começava às 4 da tarde com os cha-
mados blocos menores. E a festa ia até 
às 10 da noite, a multidão se compri-
mindo para ver, de perto as grandes 
atrações – os Piratas de Jaguaribe, a 
escola de samba Noel Rosa, a tribo 
indígena Africanos e, sempre fechan-
do a festa, como o espetáculo maior, 
o mais esperado, o mais aguardado e 
sobretudo o mais aplaudido – o famo-
so “Esquadrilha V”.

O Esquadrilha V  era o único blo-
co que trazia o mais conhecido carro 
alegórico de João Pessoa, o avião com 
cabine, asas e tudo o mais, além dos 
pilotos trajados a caráter – sempre 
os mais aplaudidos, isso sem falar na 
afinada orquestra que botava todo 
mundo pra dançar o frevo...

Quando o Esquadrilha V termi-
nava de desfilar, a gente sabia que 
estava na hora de voltar pra casa. E 
que, naquele momento, tinha acabado 
mais um Carnaval.

de trem. Saímos à boquinha da manhã, 
entramos para Itabaiana, fomos chegar 
em casa na boca da noite. O trem faz 
muita falta. Fez mais ainda no tempo 
da guerra, com os viajantes usando na-
vios, à mercê dos submarinos alemães. 
Quando menino, demorei a aprender 

as palavras “submarino” 
e “torpedo”. Como tinha 
medo delas!

Lembro-me que um 
parente fez parte da tri-
pulação de um navio que 
afundou um submarino. 
As pessoas referiam-se a 
ele como herói. E era. Se 
o Brasil tivesse sua rede 
fluvial interligada, podia 
se comunicar de norte 
a sul e leste a oeste com 
toda segurança. O acesso 
a essas hidrovias seria 
completado com ferrovias. 
Existe um projeto nesse 
sentido, feito pela Rússia a 
pedido de Assis Chateau-

briand, e publicado tanto pela revista O 
Cruzeiro, dos Diários Associados, como 
pelo jornal O Estado de São Paulo. Um a 
favor, outro contra.

Submarinos não são simpáticos 
a rios, muito menos a trens e seus 
caminhos de ferro. Nos rios, quando 
submergirem, vão arrastar a quilha 
na calha dos cursos d’água, e ficando 

vulneráveis aos ataques de corvetas e 
destroieres. Nos rios de ferro em que 
correm os trens é que os submersíveis 
não têm mesmo jeito. Lembra-se de 
quantos navios brasileiros os tedescos 
afundaram na última guerra mundial? 
Quarenta. Como é que o povo ficou 
praticando esse meio de transporte em 
plena guerra, mesmo depois do afun-
damento dos primeiros barcos? Mesmo 
depois dos antecedentes da Primeira 
Grande Guerra? 

Todas as guerras são grandes, 
qualquer que seja sua numeração. 
O pior é que as maiores vítimas são 
jovens. Jovens contra jovens, como 
na Alemanha, que recrutaram ado-
lescentes para morrer – a Juventude 
Hitlerista. Depois que não havia mais 
velhos para recrutar. E fuzilaram 
quem se recusou a ir para o sacrifí-
cio. Só faltou mandarem as mulheres 
para o front. Não mandaram porque 
era preciso alguém ficar para fazer 
funcionar as fábricas e os roçados, e 
apagar os incêndios dos bombardeios. 
Haja pedra sobre pedra, ruínas, cin-
zas, lamentações abafadas. A raça de 
cavalos traekehner quase desapare-
ceu. Mataram os cavalos para comer. 
Por que não comeram os milicos? Por 
que fedem à guerra?

Esta coluna é publicada terça, 
quinta e sábado

Era uma quinta-feira, 2 de fevereiro do ano de 1893, 
quando o Partido Republicano do Estado da Parahyba fez 
circular a  primeira edição de A União. Na capa, os editores 
pediam aos seus leitores, “o obséquio de devolve-lo à res-
pectiva tipographia” no prazo de três dias. Não explicaram 
o motivo para essa restituição, mas o Walter Galvão, hoje 
diretor desta folha, acredita que se tratava de uma pesquisa 
para avaliar o alcance do periódico.

Na edição inaugural, o novo órgão de imprensa traça-
va o seu perfil, e se identificava como veículo político-parti-
dário, disposto a defender a agremiação e seus integrantes. 
O jornal e o partido eram um só corpo e um só espírito. Por 
isso, se dirigiu ao público leitor “não para anunciar qual-
quer nova transformação mas para configurar os motivos 
de sua origem, as fórmulas que condensaram os seus pri-
meiros pensamentos, suas aspirações, no começo vagas, de-
pois francamente definidas e encorpadas aos caracteres que 
dirigiam o movimento. A única modificação que lhe anun-
ciamos, é a creação d´esta folha, poderoso meio externo da 
cohesão e disciplina partidária. Iremos á luz da  imprensa, 
visitar os arrayaes de nossos amigos, e crear-lhes um centro 
de intelligencia, e de conselho. Iremos  a mesma luz prestar 
nossa decidida cooperação ao illustre administrador do 
estado, o exm.sr.dr. Alvaro Lopes Machado. O nosso apoio 
igualmente ilimitado, e sem nenhuma reserva extendere-
mos ao benemérito governo da União, e ao glorioso chefe da 
Republica, Sr. marechal Floriano Peixoto”.

Da pia batismal aos dias de hoje, a linha editorial deste 
jornal permanece a mesma. Mudam os governos, mas sua 
fidelidade, jamais. A única mudança foi a oficialização dessa 
lealdade. Em determinado momento, o jornal do Partido 
tornou-se o jornal do Governo. A União publicaria além do 
noticiário palaciano, os atos emanados da administração 
pública. O Diário Oficial, em separado, é obra mais recente. 
O modelo serviu até para enriquecer nosso folclore político. 
Zé Américo, no Piancó, definiu o político Antonio Montene-
gro: “é mais fiel ao Governo que o chumbo do diário oficial”. 
Na minha irreverência já conhecida, prefiro dizer que A 
União “é o órgão mais independente que  conheço: é do 
governo e não nega”.

No primeiro número do periódico, temos conheci-
mento de que, naquele ano de 1893 era Chefe de Polícia da 
Paraíba o dr. Antonio Ferreira Baltar; seu irmão, de nome 
Abílio Ferreira Baltar, nomeado Fiscal, realiza a primeira 
extração da  Loteria, à  época,  uma concessão particular 
entregue a um  felizardo chamado Bernardino Lopes Alhei-
ros.  O primeiro delegado da Capital era Francisco Chateau-
briand Bandeira de Mello. O Assis, do mesmo sobrenome 
e criador dos Diários Associados, tinha, então, um ano de 
idade. Naqueles dias, por emissão de notas falsas, foram 
presos dois diretores de bancos nacionais; “as notas falsas 
do Banco Emissor de Pernambuco se distinguem pela im-
perfeição do mau papel”; o ministro da Fazenda manda que 
se recebam as notas do Banco Emissor, tidas como verda-
deiras, até que sejam substituídas pelo Banco da República; 
é nomeado um novo diretor para o Banco da República, o Sr. 
Tomaz Coelho;  o governador do Rio de Janeiro sanciona lei 
que transfere a sua Capital para a cidade de Theresópolis; 
morre a esposa do ministro da Guerra.

A denominação do jornal deve-se à união dos pró-
ceres dos velhos partidos, ao novo Partido Republicano 
comandado por Álvaro Machado. “No intuito de justificar 
o nome desta folha” foi relatada com detalhes a reunião de 
criação do novo partido realizada no Palácio do Governo, 
quando “duas ordens de cadeiras foram insuficientes para 
acomodar os convidados”. Foi designada uma comissão pro-
visória para comandá-lo, eleita, democraticamente, entre os 
presentes ao evento. 

O governador Álvaro Machado asseverou “que não 
tinha vindo a Paraíba se não para reconstruir o que fora 
demolido e por em ordem o que fora desorganizado”. No 
campo partidário desejava juntar os bons elementos de 
outros partidos e “fundi-los em um só, compacto e discipli-
nado”. A votação, apurada entre outros por Artur Aquiles e 
Tomaz Mindelo, proclamou como escolhidos para a primei-
ra diretoria do Partido Republicano os Srs Diogo Sobrinho, 
Eugenio Toscano, Gama e Melo, Moreira Lima e José Evaris-
to, os mais votados.Os srs Targino Neves e Cunha Lima, de 
Bananeiras e Areia, respectivamente, ficaram na suplência 
juntamente com outros nomes de Rua menos votados.

E encerra sua narrativa o jornal A União: “Servido 
em seguida um agradável copo de cerveja, retiraram-se os 
convidados plenamente satisfeitos, não só quanto ao cava-
lheirismo de trato do honrado governador, como em relação 
à phase de verdadeira actividade política, iniciada por tão 
solene reunião”. Estava fundado o Partido Republicano do 
Estado da Parahyba e o seu porta-voz, A União.

Esta semana A União entrou na era de informática, 
inaugurou sítio e um sistema on-line de envio de matéria 
para a publicação no Diário Oficial. A Velha Senhora de 123 
anos está cada dia mais jovem e dinâmica, sob o comando 
de uma equipe que se desdobra para oferecer seus melho-
res serviços à Parahyba do Norte. Parabéns !( Nas transcri-
ções mantive a grafia da época)

O trem faz 
muita falta. 
Fez mais ainda 
no tempo da 
guerra, com 
os viajantes 
usando navios, 
à mercê dos 
submarinos 
alemães

Registro dos antigos carnavais realizados pela agremiação Piratas de Jaguaribe
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Roteiro

Folia

O palco é do povo

Teatroem destaque

Em cartaz

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

SERVIÇO

     Humor 
Cristovam TadeuBARTOLÔ

 Um grupo de teatrólogos paraibanos, entre eles alguns 
fundadores, ex-presidentes e outros integrantes da diretoria 
da Federação Paraibana de Teatro Amador (FPTA) e ex-dire-
tores do Teatro Santa Roza, por iniciativa do veterano Geraldo 
Jorge (Grupo Tenda), por dois domingos estiveram reunidos 
no Teatro Lima Penante, para discutir o movimento teatral 
que se desenvolve atualmente na Paraíba.

Já marcaram presença nos encontros os ex-presidentes 
da FPTA, Ubiratan de Assis (que foi também diretor do Teatro 
Santa Roza), Antônio Martim e Marcos Veloso, o dramaturgo 
e romancista Tarcísio Pereira (ex-diretor do Teatro Santa 
Roza), Luiz Carlos Cândido, fundador e ex-diretor da FPTA e 
este escrita, que, em 1996, como representante da Federação 
Nacional de Teatro Amador (Fenata), depois confederação 
(Confenata), recebi a incumbência de criar a federação de 
teatro paraibana.

A intenção inicial, um tanto saudosista, era de juntar a 
velha guarda do teatro paraibano, numa tentativa de resgatar 
seus ícones de passado próximo e retorná-los à atividade, 
com novos textos, novas experiências laboratoriais e oficinas 
cênicas e, consequentemente, fazendo surgir mais variedade 
no fazer teatral, sem pretensão de inovar essa arte já tão mi-
lenar, que se reproduz desde Téspis, na Grécia Antiga (século 
IV a.C.), quando introduziu a figura do ator principal, desta-
cando-se do coro, também considerado como o inventor da 
tragédia e o primeiro produtor teatral. 

 Sem que se tenha aprofundado as discussões, contu-
do já se deu de cara com alguns empecilhos institucionais, tais 
como a extinção da FPTA, com seus registros desativados por 
força de inoperância e desatualização cadastral, como ocorreu 
na Receita Federal, por exemplo. Ninguém sabe a partir de 
quando, nem sob a regência irresponsável de quem a FPTA 
sucumbiu e, por inanição administrativa, feneceu.

Depois vem o fato de, nestes novos tempos, já não há 
configuração exata de amadorismo. Aliás, com os editais de 
financiamento governamental, como a Lei Rouanet (fede-
ral), o FIC Augusto dos Anjos (estadual) e o Mundo Muni-
cipal de Cultura (João Pessoa), além de outras congêneres 
implantadas em cidades do interior, ninguém mais traba-
lha doidivanamente “por amor”, já que há previsão para 
pagamento de encenador, ator, contra-regra, iluminador e 
demais funções que se façam necessárias e são contempla-
das pelos projetos dos espetáculos.

Num aspecto, porém, houve convergência de opiniões: o 
teatro paraibano precisa resgatar a sua história, dando nomes 
aos atores, aos tempos e aos cenários aonde ocorreram as 
suas manifestações e acontecimentos dentro ou fora das casas 
de espetáculos; que seu conteúdo volte a sorver inspiração no 
povo e ganhe motivação para representá-lo com todas as suas 
vicissitudes, idiossincrasias, anseios e necessidades. Porque, 
como dizia o grande teatrólogo e pensador Paulo Pontes (“A 
Gota D’Água”), o palco é do povo.

Não sei a que ponto esses encontros vão levar, com 
as diversas interpretações que os seus atores empres-
tam aos seus pensamentos e maneiras de ver o teatro 
paraibano na atualidade. Certamente não se pensa em 
reativar a FPTA. É possível que seja um novo emblema, 
uma nova bandeira. Mas que não se esqueça de resgatar 
a história do nosso amadorismo teatral, que pode servir 
muito bem para fortalecer e sedimentar os alicerces da 
cultura artística paraibana.

O Esporte Clube Cabo Branco, 
situado no bairro de Miramar, em João 
Pessoa, promoverá as tradicionais 
matinês carnavalescas em seu ginásio. 
A primeira acontecerá amanhã, a partir 
das 16h30. A outra vai ocorrer na pró-
xima terça-feira, começando no mesmo 
horário. Ambas festas serão animadas 
pela Orquestra Frevolândia e terão a 
participação do Palhaço Pipi. O sócio 
que estiver em dia não paga. E, para 
quem não é associado, o valor único é 
de R$ 15. A estimativa da diretoria é de 
que, no total, pelo menos 1.000 crian-
ças compareçam para brincar no local.  

“A procura está sendo muito boa 
e acredito que vai bombar”, disse para 
o jornal A União o presidente do Cabo 
Branco, Gilberto Ruy. Ele garantiu que 
haverá toda uma estrutura para ga-
rantir a segurança dos foliões durante 
as tradicionais matinês, que o Clube já 
realiza há cinco décadas. “Uma faixa vai 
dividir as crianças menores das maio-
res. No local, serão vendidos - a preços 
irrisórios - sprays, confetes e serpenti-
nas e, na Praça da Alimentação, serão 
oferecidos refrigerantes, salgados, etc.”, 
disse Gilberto Ruy, acrescentando que 
os foliões estão livres para escolher 
quais fantasias usarão nas matinês.

O presidente do Clube ainda fez 
questão de garantir que os dois bailes 

infantis que serão promovidos hoje 
e na próxima terça-feira serão dos 
melhores, mais tranquilos, seguros 
e alegres para quem comparecer ao 
ginásio. Ele antecipou que o local vai 
estar devidamente ornamentado para 
os festejos da criançada.

Gilberto Ruy destacou que as ma-
tinês infantis integram a programação 
comemorativa dos 100 anos de exis-
tência do Esporte Clube Cabo Branco, 
completados no dia 13 de dezembro 
de 2015. Ele disse que outros eventos 
serão realizados para continuar cele-
brando o transcurso dessa data, como 
o Dia das Mães e o São João. “Além da 
parte social, também haverá atividades 
esportivas”, concluiu. 

 

Parque Arruda Câmara vai
funcionar durante o Carnaval

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), vinculado à 
Secretaria de Meio Ambiente (Semam), estará funcionando, em seu 
horário normal, durante todo período do Folia de Rua, como também 
no carnavalesco, abrindo inclusive na terça-feira (9), feriado. O Parque 
será fechado apenas na quarta-feira de cinzas (10) para manutenção 
do mesmo.

O Parque Arruda Câmara possui área extensa, com resquícios de 
Mata Atlântica, e espaços propícios para piquenique, além de parqui-
nho infantil e quiosques. 

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Programe-se

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

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

Clube Cabo Branco realiza tradicional 
matinê infantil amanhã, em João Pessoa

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

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.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

FOTO: Tatianna Wanderley/Arquivo Pessoal

A animação tomou 
conta de crianças e 
adultos na edição 
de 2015 
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Velozes e Furiosos 7

Snoopy & Charlie Brown, 
O Filme

About Time

Filme

Oenredo No voo da Águia – 
uma viagem sem fim vai 
levar, para a Marquês de Sa-
pucaí, uma Portela moderna 
e divertida. Quem garante é 
o carnavalesco Paulo Barros, 
um dos mais destacados do 
carnaval carioca.

“Acho fundamental a gente preparar 
um desfile que seja divertido e que o pú-
blico participe, tenha surpresas, indepen-
dente delas serem reveladas ou não, não 
importa, mas o público pode esperar uma 
Portela alegre e competitiva”, indicou.

Considerada, junto com a Mangueira, 
uma escola tradicional no Rio, para Paulo 
Barros isso não significa que a azul e bran-
co tenha parado no tempo. “Esse discurso 
de tradição vem muito mais de fora do que 
de dentro”, disse ele, que lembrou que pra 
vencer, é preciso inovar: “A Portela é uma 
escola tradicional, mas ela tem uma sede de 
ganhar o carnaval e entende que, para isso, 
tem que se modernizar”.

Paulo Barros foi contratado este ano 
para desenvolver o enredo da escola e, com 
isso, teve a honra e o prazer de conviver 
com a Velha Guarda, que muitos dizem ser 
resistentes à modernidade. “Eu apelidei 
de Jovem Guarda. Eles são tão jovens, tão 
modernos, tão receptivos. Eu não tive ne-
nhum problema com relação a nada aqui na 
Portela. Toda esta história de que a Portela 
é uma escola de ranço, tradicional é uma 
coisa pesada, cheia de manias, isso não é 
verdade”, disse.

O carnavalesco também lembrou da 
disposição da Velha Guarda. “Eles querem 
disputar o carnaval e ganhar. Isso está mui-
to claro para mim”, disse.

O compositor Monarco, uma das refe-
rências da Portela, comemorou a chegada 
do carnavalesco e sua aposta em um des-
file moderno e inovador. “O nosso desejo 
é ver a Portela nos píncaros da glória e 
não ver a Portela naquela mesmice de uns 
carrinhos alegóricos, um destaquezinho 
lá em cima. Não. Nós queremos ver uma 
Portela explosiva e chegar na avenida com 
uma águia bonita e arrebatar o povo como 
víamos antigamente. A chegada do Paulo 
Barros foi uma alegria. Eu fico feliz, como 
os nossos companheiros da Velha Guarda, 
porque o nosso papel é ver a nossa escola 
brilhar. E se ele veio para somar e levar 
para frente e dar glória à Portela, não tem 
porque a gente não ficar alegre e apoiar 
ele. Nós não somos rabujentos. Não tem 
como se meter na criatividade dele, deixa 

Cristina Índio do Brasil
Repórter da Agência Brasil

Águia da Portela promete levar para a Marquês 
de Sapucaí, o fascínio das viagens e dos viajantes

Encanto e magia

Alegoria da agremiação 
que vai levar para a 

avenida o voo da águia 
pela história da 

humanidade

Para quem gosta de sequências de ação 
de tirar o fôlego, o filme é um prato cheio 
para ver em casa com muita pipoca, e 
pela última vez reuniu o grupo comanda-
do por Dom (Vin Diesel). Lançado no ano 
passado, o filme quase não chega ao final 
em razão da trágica morte do ator Paul 
Walker, em um acidente automobilístico 
real. Velozes e Furiosos 7 acabou sendo 
uma justa homenagem ao Paul, um dos 
caras mais queridos da equipe. Mas como 
o show deve continuar Velozes e Furio-
sos 8 já está na panela.  

José Alves

Com uma apresentação clara de filme in-
fantil, Snoopy não quebrou expectativas. 
Fielmente semelhante aos quadrinhos, já 
muito educativos, engraçados e apaixo-
nantes, o filme é uma apresentação de 
todos os personagens, a partir de situa-
ções cotidianas entre todos eles e Charlie 
Brown. O enredo se passa nas férias 
de inverno, momento em que a vida do 
pequeno Charlie e sua turma sofre uma 
mudança com a chegada na cidade da ga-
rotinha ruiva. Ao mesmo tempo, Snoopy 
encontra uma máquina de escrever e des-
cobre que a imaginação pode ultrapassar 
os muros da sua casinha. Ótima opção 
para crianças e adultos.  

Dani Fechine

About Time - Questão de Tempo é 
um filme de Richard Curtis, diretor de 
sucessos como Simplesmente amor e 
Um lugar chamado Notting Hill. O filme 
conta a história de 
Tim (Domhnall Gleeson), que no seu 
aniversário de 21 anos descobre ter her-
dado um dom de família, a capacidade 
de voltar no tempo. Desde então a sua 
vida muda completamente, ele passa a 
usar as viagens para coisas pequenas 
de seu cotidiano, como também passa 
a usá-las para encontrar o amor da sua 
vida. Se você está pensando que esse 
é mais um filme de romance ou aquele 
filme típico de viagens no tempo, pode 
esquecer. About Time é sobre tudo 
isso, mas é principalmente sobre como 
devemos aproveitar cada momento 
como se fosse o último.  

Iluska Cavalcante

Fotos: Divulgação

ele trabalhar”, disse.
Tia Surica, outra figura de destaque da 

Velha Guarda reforçou o discurso. “[Paulo 
Barros] está fazendo um carnaval digno. 
Ele não fugiu da tradição, graças a Deus deu 
tudo certo. Agasalhamos ele com todo cari-
nho. Virou um filho adotivo. Se depender de 
mim ele continua, mas não posso responder 
por terceiros”, disse ela, que também não se 
conforma com a fama de que a Velha Guarda 
impede inovações no desfile: “Isso tudo é 
rebate falso, intriga da oposição”.

Para o carnavalesco, o desafio de um 
bom resultado no desfile também depende, 
em grande parte, do desempenho de todos 
os integrantes da escola. “Não sei se a gente 
vai ganhar, mas a gente se preparou para 
isso e para ser competitivo. Mas isso não 
depende só de mim. Depende das 3,8 mil 
pessoas, que devem fazer o seu papel. Eu 
não faço a mágica sozinho. Preciso de todos 
os segmentos da escola, para que todos pon-
tuem. A partir disso é que a gente disputa o 
carnaval. A responsabilidade artística, tudo 
bem, é comigo mesmo, mas a responsabili-
dade técnica do desfile pertence a todos nós, 
a toda Portela”, contou.

Assim como outras escolas do Rio, a 
Portela enfrentou dificuldades e atrasos 
com a liberação de recursos no ano pas-

sado. Para o carnavalesco, o calendário 
de liberação atrapalha o planejamento do 
desfile. “Você perde março, abril, maio e 
junho. São praticamente quatro a cinco 
meses parados. O carnaval hoje consome 
11 meses. A gente acaba o carnaval fica 
praticamente um mês parado e imedia-
tamente já começa um projeto novo. E a 
gente fica de quatro a cinco meses parado, 
esperando a disponibilidade de dinheiro 
para começar o carnaval”, criticou.

Voo da águia
No desfile deste ano, o símbolo da 

escola – a águia – vai conduzir o público a 
uma grande e variada viagem: pela histó-
ria da humanidade e pela imaginação dos 
viajantes, que gostam de se arriscar no 
deserto, em florestas sombrias e geleiras. A 
procura por mundos perdidos e a busca por 
tesouros, por causa da cobiça e da ambição, 
também fazem parte do passeio.

A dificuldade em conseguir recursos, no 
entanto, não comprometeu a criatividade do 
carnavalesco. “Eu exijo isso de mim inde-
pendente de dinheiro ou não. A gente não 
está mais nos anos 70. A gente está nos anos 
2000 e o carnaval mudou. Agregou tecnolo-
gia e várias outras coisas que têm um custo 
muito alto”, concluiu.

Paulo Barros também é conhe-
cido por fazer surpresas durante o 
desfile. Antigamente, se incomoda-
va quando elas eram divulgadas na 
imprensa antes do desfile, mas ago-
ra diz que não se importa mais. “Eu 
acho que é falta do que fazer, estra-
gar uma surpresa, mas tudo bem, 
faz parte do jogo, a gente tem que 
enfrentar este tipo de gente. Fazer o 
quê? Isso me incomodava, mas hoje 
em dia não me incomoda, porque eu 
aprendi isso. Acho que estou ficando 
velho. Você pode até falar, até con-
tar, mas o que você vê não é o que 
você conta. Então, tenho certeza que 
apesar de algumas coisas já terem 
vazado e outras não, para mim não 
incomoda mais. Até porque no ano 
passado divulgaram que na comis-
são de frente os integrantes iam voar 
sobre o abre-alas, e a pessoa se deu 
muito mal. Está esperando até hoje 
elas voarem por cima do abre-alas. 
Então, algumas coisas que publicam 
tem que esperar para ver se é verda-
de ou não”, disse. Paulo Barros aposta no desfile moderno e divertido

segredos
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Inflação oficial começa
o ano com alta de
1,27% em janeiro
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Fiocruz encontra o zika vírus em saliva e urina

Novo alerta
A Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz) anunciou 
nessa sexta-feira ter com-
provado a presença do 
vírus zika com potencial 
de provocar infecção em 
amostras de saliva e de uri-
na e recomendou uma série 
de medidas cautelares para 
grávidas. De acordo com o 
presidente da Fiocruz, Pau-
lo Gadelha, a inédita cons-
tatação não indicou ainda 
como ocorre a transmis-
são por meio desse fluidos, 
tampouco se o vírus en-
contrado nessas condições 
consegue ultrapassar a pla-
centa e chegar aos fetos.

A grande preocupa-
ção é que o aumento de 
casos de microcefalia em 
bebês possa estar associa-
do à zika, com potencial 
de causar malformação no 
cérebro de bebês e doen-
ças cognitivas. Mesmo não 
comprovada a transmissão 
por fluidos, as recomen-
dações da Fiocruz são as 
mesmas de outras doenças 
transmissíveis pela saliva e 
devem ser seguidas à risca 
por mulheres grávidas.

“Recomendamos às 
gestantes evitar o compar-
tilhamento de copos, talhe-
res. Na possibilidade de es-

Isabela Vieira
Repórter da Agência Brasil ONU defende 

direito ao aborto
Paula Laboissière 
Repórter da Agência Brasil

O alto-comissário de 
Direitos Humanos da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), Zeid Ra’ad Al Hus-
sein, defendeu nessa sexta-
feira que países com surto 
do vírus zika autorizem o 
direito ao aborto em casos 
de infecção em gestantes, 
uma vez que o quadro pode 
estar relacionado ao au-
mento de bebês diagnosti-
cados com microcefalia.

Segundo Hussein, ga-
rantir os direitos humanos 
de mulheres nesse con-
texto é essencial para que 
a resposta à emergência 
em saúde pública relacio-
nada ao zika seja efetiva. 
“Isso requer que os gover-
nos garantam às mulheres, 
homens e adolescentes o 
acesso a informações e ser-
viços de saúde reprodutiva 
e sexual abrangentes e de 
qualidade, sem discrimina-
ção”, disse, durante coletiva 
de imprensa em Genebra.

Ainda de acordo com o 
porta-voz da ONU, os servi-
ços em questão envolvem a 
contracepção (incluindo a 
oferta de pílula do dia se-
guinte), a saúde materna 
e o aborto seguro e legal. 
“Claramente, conter a epi-
demia de zika é um grande 
desafio para os governos 
na América Latina”, disse. 
“Entretanto, a orientação 
de alguns governos para 
que mulheres adiem a gra-
videz ignora a realidade de 
que muitas delas simples-
mente não podem exercer 
controle sobre quando e 
em que circunstâncias ficar 
grávida.”

Por meio de nota, a 
própria ONU reforçou 
que, em meio à contínua 
propagação do vírus zika 
pelo mundo, autoridades 
devem garantir que as res-
postas em saúde pública 
estejam em conformidade 
com suas obrigações no 
campo de direitos huma-
nos. A entidade destacou 
ainda que uma relação 
causal entre os casos de in-
fecção pelo vírus, a micro-
cefalia e casos de Síndro-
me de Guillain-Barré ainda 
estão sendo investigados

Paula Laboissière 
Repórter da Agência Brasil

Simone Tavares, 41 anos, é 
mãe em tempo integral de Pa-
trícia, 20 anos, e Adriana, 14. As 
meninas foram diagnosticadas 
com microcefalia quando pe-
quenas – a mais velha, no pri-
meiro mês de vida, e a segun-
da, ainda na barriga da mãe, 
aos cinco meses de gestação. 
“Perguntei se tinha remédio no 
posto para isso, mas o que ouvi 
era que o quadro era um pouco 
mais complicado. ‘Dificilmente 
vai andar e falar. Vai ser retarda-
da’. Foram essas as palavras da 
médica. O chão se abriu e come-
cei a despencar em um buraco 
sem fim”, lembra Simone sobre 
o dia do diagnóstico.

Passado o susto e com a pri-
meira filha nos braços, Simone 
e o marido, moradores de Cam-
po Grande, resolveram buscar 
informação. “A gente não via 
deficiência nela. Para mim, ela 
era perfeita. Eu não conseguia 
entender aquele diagnóstico.”

Uma neurologista ajudou 
o casal a se acalmar, explican-
do que só o tempo diria o que 
a menina seria capaz de fazer. 
O bebê foi encaminhado para 
uma instituição que oferece 
estimulação precoce. Patrícia 
andou e falou na mesma idade 
que crianças sem microcefalia. A 
única diferença é que permane-
ceu sempre miudinha.

Quando Patrícia estava com 
6 anos, Simone decidiu engravi-
dar novamente. “Minha preocu-
pação era ela ficar sozinha no 
futuro. Perguntei para a neuro-
logista se a microcefalia podia 

Pessoas que convivem com a microcefalia

acontecer de novo e ela me disse 
que não. Mas mãe sabe das coi-
sas. Logo no início da gravidez, 
eu já sentia. Sabia que aquele 
bebê também seria diferente.”

Um ultrassom mais detalha-
do revelou que a segunda filha 
do casal também teria microce-
falia. “Levei outro susto, mas, 
desta vez, a aceitação foi mais 
tranquila. Eu já sabia que não 
era um bicho de sete cabeças. 
Manjava do assunto e estava 
preparada.”

Quando Adriana nasceu, até 
a vaga na instituição que cuidava 
da irmã já estava garantida para 
ela. Hoje, as meninas frequentam 
uma escola regular todos os dias 
pela manhã, com o objetivo de 
se socializar. Apesar de se comu-
nicarem bem, elas apresentam 
grande dificuldade no proces-
so de alfabetização e ainda não 
conseguem ler e escrever.

À tarde, as irmãs fazem fi-
sioterapia, aulas de dança e atle-
tismo – este último, a paixão das 
duas. Como para-atletas, já cole-
cionam mais de 60 medalhas, to-

das penduradas sobre as camas 
em que dormem.

“Quando a Adriana estava 
com 4 anos, uma médica gene-
ticista começou a atender na ci-
dade onde moramos. Ela desco-
briu que eu e meu marido temos 
uma falha em um cromossomo 
e que a chance de termos outro 
filho com microcefalia é de 50%. 
Hoje, minha vida toda é dedica-
da às minhas filhas”, diz Simone.

Infância normal
A jornalista Ana Carolina 

Dias Cárcere, 24 anos, fala com 
propriedade sobre como é a 
vida com microcefalia. Diagnos-
ticada com a síndrome desde o 
nascimento - a cabeça da jovem 
media apenas 27,4 centímetros 
após o parto -, ela conta que 
teve convulsões até os 12 anos 
de idade e precisou tomar medi-
cação forte para controlar as cri-
ses. Enfrentou, ao todo, cinco ci-
rurgias delicadas, que envolviam 
a abertura forçada dos ossos do 
crânio para que o cérebro tives-
se espaço para crescer. A primei-

ra delas aconteceu aos nove dias 
de vida e a última, aos 9 anos. 
“Minha infância foi normal na 
medida do possível”, disse em 
entrevista à Agência Brasil.

“Apesar das dificuldades, 
frequentei a escola e meu 
aprendizado foi normal. Entrei 
com 7 anos, um pouco depois 
das outras crianças, mas conse-
gui acompanhar bem. Estudei 
com a mesma turma durante 
nove anos seguidos. Depois, 
entrei no Ensino Médio e, em 
seguida, na universidade. Che-
guei a cursar Direito e, no ter-
ceiro semestre, decidi mudar 
para Jornalismo”, contou. A 
formatura do curso ocorreu em 
dezembro do ano passado e 
reuniu família e amigos.

Os planos agora se resu-
mem a conseguir um emprego. 
“Já entreguei alguns currículos, 
mas não recebi retorno ainda.”

A longo prazo, a jovem so-
nha em fazer cursos de língua 
estrangeira e uma pós-gradua-
ção em jornalismo internacio-
nal. Ao final da conversa, Ana 
Carolina fez questão de deixar 
um recado para grávidas e mães 
de crianças diagnosticadas com 
microcefalia recentemente.

“A associação do quadro 
com o vírus zika é nova, bas-
tante recente. Mas a microce-
falia existe há muito tempo. É 
uma doença rara e a falta de 
informação e de conhecimento 
está gerando dificuldade para 
compreender que não é pre-
ciso ter tanto medo assim. Há 
vários graus da doença e cada 
caso é um caso. Só o tempo vai 
dizer o que a criança vai ser ca-
paz de fazer.”

Órgão sugere o 
procedimento 
em casos de 
infecção de 
gestantes, já 
que o quadro 
pode estar 
relacionado ao 
aumento de 
bebês com 
microcefalia

Simone Tavares é mãe de duas jovens com microcefalia: Patrícia e Adriana

tar em contato com alguém 
que possa estar com a in-
fecção, não beijar. Evitar]
aglomerações, com pessoas 
se esbarrando e com a pos-
sibilidade de a gestante en-
trar em contato com a sali-
va de outras pessoas”, disse 
Gadelha.

“Não podemos afir-
mar, hoje, que não há pos-

sibilidade de transmissão 
[pela saliva e pela urina]. 
Então, tem que ter cautela 
adicional.” Às vésperas do 
Carnaval, as orientações 
para os demais foliões são 
mais brandas, já que geral-
mente os sintamos da Zika 
são considerados leves e 
não causam complicações 
de saúde. “ O risco está au-

mentado, mas não temos 
de evitar o beijo como me-
dida de saúde pública. Pelo 
amor de Deus, podem bei-
jar”, afirmou Gadelha.

Os cientistas da Fiocruz 
disseram que as pesquisas 
para detalhar a transmis-
são da zika por saliva e uri-
na estão em curso, mas não 
há um prazo para serem 

concluídas. Segundo eles, 
até agora a melhor forma 
de combater e prevenir a 
doença é a destruição de 
criadouros do mosquito 
Aedes aegypiti, único com 
capacidade comprovada 
de passar o vírus. O mos-
quito normalmente é en-
contrado em recipientes 
com água parada.

Paulo Gadelha: “Recomendamos às gestantes evitar compartilhamento de copos e talheres e a aglomeração de pessoas se esbarrando”

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Foto: Arquivo pessoal
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Prazo para inscrição termina hoje
pré-selecionados do fies

Geral

Procedimento pode ser 
feito até as 23h59 no 
sistema informatizado

Termina neste sábado 
(6), às 23h59, o prazo para 
os pré-selecionados ao Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies) concluírem a inscrição 
no Sistema Informatizado do 
Fies (SisFies). O Fies oferece 
financiamento de cursos su-
periores em instituições pri-
vadas de ensino. 

A pré-seleção dos estu-
dantes assegura apenas a ex-
pectativa de direito à vaga. A 
contratação do financiamento 
dependerá da conclusão da 
inscrição no SisFies e do cum-
primento das demais regras e 
procedimentos do programa. 
É de responsabilidade do estu-
dante consultar os resultados 
e cumprir os prazos estabele-
cidos. As consultas podem ser 
feitas na página do Fies, na in-
ternet. Pode participar do pro-
cesso seletivo, o estudante que 
fez o Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) a partir de 
2010 e obteve pelo menos 450 
pontos na média das provas e 
nota acima de zero na redação. 
O candidato precisa ainda ter 
renda familiar mensal bruta 
per capita de até 2,5 salários 
mínimos.

Nesta edição, a oferta 
de vagas do Fies priorizou os 
cursos de Engenharias, For-
mação de Professores e Áreas 
de Saúde. Além das áreas prio-
ritárias, o Fies valorizou os 
cursos com melhores índices 
de qualidade em avaliação do 
Ministério da Educação.

pM de folga mata 
jovem em são paulo

O policial militar Zildo Francisco 
dos Santos foi preso em flagrante na 
madrugada dessa sexta-feira, depois 
de matar um jovem de 20 anos durante 
discussão em frente ao Bar Lucena, na 
Lapa, Zona Oeste da capital paulista. 
Segundo a polícia, Santos estava de 
folga e, na saída do estabelecimento, 
localizado na Avenida Ermano Marchet-
ti, mexeu com a namorada da vítima, 
Vinicius Pucinelli. As câmeras de se-
gurança da rua gravaram o crime. Por 
volta das 5 horas, o PM se aproxima de 
dois casais e um bate-boca tem início. 
Pucinelli segue o policial até o carro e, 
depois de novo desentendimento, é 
baleado na barriga e cai no chão.

Mpf denuncia 27 por 
fraude em programa

O Ministério Público Federal 
em Marília, no interior de São Pau-
lo, denunciou por estelionato 27 
pessoas que se apropriaram de re-
cursos federais através de fraudes 
no programa “Farmácia Popular do 
Brasil”. Por meio de 20 denúncias 
levadas à Justiça Federal, a Procu-
radoria da República revela que os 
empresários “receberam os valores 
indevidamente após registrar ven-
das simuladas de medicamentos 
no Sistema Autorizador do Minis-
tério da Saúde”. As irregularidades 
ocorreram entre 2010 e 2014. Os 
prejuízos aos cofres públicos ultra-
passam R$ 1,81 milhão.

Habeas para livro 
de Hitler é negado

A Centauro, única editora ven-
dendo, neste momento, Minha Luta, 
autobiografia de Adolf Hitler (1889-
1945), entrou com pedido de habeas 
corpus para continuar comercializando 
a obra, mas não teve sucesso. Na quar-
ta-feira, a desembargadora Katya Maria 
de Paula Monnerat, da 1ª Câmara Crimi-
nal do Rio, negou o pedido feito pelos 
advogados da editora. O próximo passo 
é pedir o habeas corpus no Superior Tri-
bunal de Justiça. Proibida desde a mor-
te do ditador, a obra, escrita em 1920, 
entrou em domínio público, e desde 
então qualquer pessoa ou editora pode 
publicá-la ou fazer cópia. 

Marinha apura a 
morte de tripulante

A Marinha instaurou inquéri-
to administrativo para apurar a morte 
de um indiano de 48 anos a bordo do 
navio de cruzeiros MSC Magnifica, no 
domingo, 31, no Porto de Santos (SP). 
O homem era tripulante da embarca-
ção e, segundo a MSC (Mediterranean 
Shipping Company) do Brasil, sofreu 
uma parada cardíaca. A assessoria de 
comunicação social da Marinha infor-
mou à reportagem na terça-feira, dia 
2, que a Capitania dos Portos de São 
Paulo (CPSP) fora notificada sobre o 
falecimento do tripulante, e ressal-
tou, na ocasião, não ter envolvimento 
em casos como este. 

Médico defendeu o 
uso de peT no aM

O médico Alailson Ferreira Lis-
boa, que cuidou do casal de gêmeos 
prematuros nascidos no Hospital de 
Jutaí, afirmou que o uso de máscaras 
de oxigênio improvisadas com garrafas 
PET era fundamental para salvar a vida 
deles – um menino e uma menina. Ao 
falar sobre o atendimento prestado 
aos bebês na madrugada de 28 de ja-
neiro, o médico informou que não havia 
equipamento, as chamadas máscaras 
de venturi, no tamanho adequado para 
os prematuros, que nasceram aos sete 
meses de gestação e ainda não tinham 
os pulmões formados.

Estudantes que realizaram o Enem a partir de 2010 e obtiveram pelo menos 450 pontos na média das provas podem se habilitar ao Fies

foTo: Reprodução/Internet

Com a temática 
“Literatura e Violên-
cia” e homenageando 
o escritor Rinaldo de 
Fernandes, os edito-
res da revista Blecaute 
Bruno Gaudêncio, Flaw 
Mendes, Janailson Ma-
cêdo Luiz e João Ma-
tias de Oliveira Neto, se 
reúnem, em Campina 
Grande, com público 
para participar do sexto 
“Encontro de Literatura 
Contemporânea”.

 O evento, que é 
organizado pelo Núcleo 
Literário Blecaute, tem 
apoio da Organização 
Não Governamental 
(ONG) Nova consciência 
e encontra-se em seu 
sexto ano consecutivo.

A abertura oficial da 
atividade acontece na 
próxima segunda-feira, 
às 8h30, no Centro de 
Administração da Uni-
versidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB), localizado 
na Rua Getúlio Vargas. 
Com entrada aberta ao 
público, os interessados 
em participar do evento 
podem comparecer ao 
local e se juntar aos apre-
ciadores de uma boa lei-
tura durante a manhã. 
Com o objetivo de apre-

sentar às pessoas pales-
tras e bate-papos sobre 
temas considerados de 
relevância para o univer-
so literário brasileiro, to-
das as edições do evento 
sé escolhido um tema e 
um homenageado que 
tenha uma relevância 
literária.  “Este ano re-
solvemos unir o útil ao 
agradável, porque esco-
lhemos um tema para 
discutir que possui total 
atualidade e pertinên-
cia em nossa sociedade, 
além de trazer o escritor 
Rinaldo de Fernandes”, 
disse um dos editores da 
revista.

Bruno disse ainda 
que a escolha do escritor 
foi feita porque, além 
dele falar sobre o tema 
principal, os seus contos 
trabalham muito bem 
o que queremos apre-
sentar as pessoas que 
estarão presentes na ati-
vidade. Outro ponto im-
portante a ser destacado 
é que, ao final do encon-
tro, sempre ocorre lança-
mentos de livros de auto-
res convidados e sorteio 
de livros doados para 
o evento. Fundado em 
2008, a revista Blecaute 
é mais um espaço para li-
teratura e artes cujo tem 
publicação eletrônica e 
acesso gratuito.  

Editores promovem 
encontro em Campina

reVisTa BlecaUTe

Lucas Silva
Especial para A União

Durante o Carnaval, 
maior festa popular do País 
e que reúne multidões em 
diversos eventos, muitas 
pessoas perdem documentos 
pessoais, enquanto outras 
encontram documentos per-
didos. Para os que se encon-
tram nas duas situações, os 
Correios oferecem o serviço 
de “Achados e Perdidos”.

Quem encontrar a do-
cumentação de alguém pode 
depositar em caixas de coleta 
ou entregar na agência dos 
Correios mais próxima. Para 
quem perder algum docu-
mento, antes de tirar segunda 
via, é recomendado buscar no 
site da empresa ou ligar para 

a Central de Atendimento: 
3003 0100 (capitais e região 
metropolitana) e 0800 725 
7282 (demais localidades).

Os documentos ficam à 
disposição para serem res-
gatados pelo período de 60 
dias, podendo ser enviados 
para a agência mais próxima 
da moradia ou local de tra-
balho do proprietário, caso 
este se encontre fora de seu 
domicílio. Após esse prazo, 
os documentos são encami-
nhados ao órgão emissor de 
origem. As agências dos Cor-
reios fecham a partir de hoje 
e voltam ao funcionamento 
normal na próxima quarta-
feira, ao meio-dia.

Documentos perdidos podem 
ser entregue nos Correios

carnaVal 2016

Quem encontrar 

a documentação 

de alguém em 

vias públicas 

pode depositar 

em caixas de 

coleta ou 

entregar na 

agência mais 

próxima

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) determinou a proi-
bição do uso do fungicida Procloraz.O 
produto trata-se de um ingrediente ati-
vo utilizado em agrotóxicos vendidos no 
País. A decisão foi motivada pela reava-
liação toxicológica do produto, que não 
atendeu as diretrizes e exigências de se-
gurança. Foi estabelecido também que 
as empresas que detenham estoques 

de produtos à base do fungicida devem 
providenciar sua destinação adequada 
ao Ministério da Agricultura, à Anvisa 
e ao Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama) no prazo de até 30 dias. A 
monografia do fungicida continuará vi-
gente até o final de 2017, somente para 
fins de monitoramento da presença de 
resíduos de Procloraz em alimentos.

Anvisa determina proibição 
do agrotóxico Procloraz

seM seGUranÇa
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IPCA varia 1,27% em janeiro e começa ano em alta

Inflação oficial 
9 bancos vão operar 
salário de servidor

Um grupo de nove institui-
ções financeiras assina nessa sex-
ta-feira (5) contrato com o Minis-
tério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão para operar as contas-sa-
lário dos servidores, aposentados, 
pensionistas, anistiados e esta-
giários do Poder Executivo Federal.
Os bancos habilitados são Banco do 
Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, 
Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú
-Unibanco, Santander e Sicredi. O 
processo ocorreu por meio de edital 
de credenciamento publicado em 
dezembro de 2015. 

Agência rebaixa a 
classificação do País

A agência de classificação de 
risco Dagong rebaixou o rating so-
berano do Brasil de BBB+ para BBB-, 
com perspectiva negativa. Em nota, 
a agência chinesa afirma que a ação 
acontece em meio a uma deterioração 
do ambiente da amortização da dívida 
brasileira.  A agência, que foi fundada 
pelo governo chinês em 1994 e já tem 
36 escritórios, utiliza a mesma “régua 
de classificação” de outras empresas 
mais conhecidas, como a Fitch e a 
Standard & Poor’s. Por esse critério, 
o Brasil ainda mantém seu grau de 
investimento com os chineses.

Produção industrial 
apresenta queda

A produção industrial fechou 
2015 em queda em 12 dos 15 locais 
pesquisados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). As 
maiores quedas foram registradas 
no Amazonas (-16,8%), Rio Grande 
do Sul (-11,8%) e São Paulo (-11%), 
segundo dados da Pesquisa Indus-
trial Mensal – Produção Física Re-
gional, divulgada nessa sexta-feira 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Também tiveram 
quedas superiores à redução média 
nacional (-8,3%), os estados do 
Ceará (-9,7%) e Paraná (-9,6%). 

Biodiesel: produção 
cresce 15% em 2015

A produção nacional de biodie-
sel alcançou 3,94 bilhões de litros em 
2015, crescimento de 15% em relação 
a 2014, conforme levantamento da 
Associação Brasileira das Indústrias de 
Óleos Vegetais (Abiove) com base em 
dados da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).  
Segundo a Abiove, o resultado deve ser 
suficiente para manter o Brasil na se-
gunda colocação no ranking mundial de 
produtores de biodiesel, atrás dos EUA, 
e reflete, em grande parte, a mudança 
ocorrida na legislação em novembro de 
2014, que elevou para 7% a mistura 
de biodiesel ao óleo diesel (B7).

INCC/Sinapi fica em 
0,55% em janeiro

O Índice Nacional da Constru-
ção Civil (INCC/Sinapi), divulgado 
na manhã dessa sexta-feira, pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), variou 0,55% 
em janeiro, após alta de 0,06% 
em dezembro do ano passado. O 
índice acumulado em 12 meses foi 
de 5,86%. De acordo com o IBGE, o 
custo nacional da construção alcan-
çou R$ 968,70 por metro quadrado 
em janeiro, acima dos R$ 963,39 
por metro quadrado estimados em 
dezembro do ano passado. 

Vinícius Lisboa 
Da Agência Brasil

Alimentos apresentam maior alta desde dezembro de 2002, quando subiram 3,91%. Bebidas também contribuiram para o aumento do IPCA

A inflação oficial, medi-
da pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), teve variação de 
1,27% em janeiro de 2016, 
divulgou nessa sexta-feira 
o Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística. A taxa 
do primeiro mês do ano re-
presenta uma aceleração da 
inflação em relação a dezem-
bro, quando foi de 0,96%.

A inflação em 2016 co-
meçou o ano mais alta do que 
em 2015, quando registrou 
variação de 1,24% em janei-
ro. Em 12 meses, a inflação 
acumula uma variação de 
10,71% – patamar superior 
ao que foi verificado no fim 
de 2015, quando registrou 
10,67%. A variação é supe-
rior ao teto da meta do Go-
verno federal, de 6,5%.

O IPCA mede a variação 
de preços que afeta famí-
lias com rendimento entre 
um e 40 salários mínimos, 
em 11 regiões metropoli-
tanas do país (Belém, For-
taleza, Recife, Salvador, 
Belo Horizonte, Rio de Ja-
neiro, São Paulo, Curitiba, 
Vitória, Porto Alegre e Bra-
sília), e nas cidades de Goi-
ânia e Campo Grande.

Recordes
A inflação registrada em 

janeiro foi a mais alta para 

Expectativa do consumidor 
melhora em janeiro, diz CNI 

um início do ano desde 2003, 
quando o IPCA teve uma va-
riação de 2,25%. A inflação 
acumulada de 10,71% tam-
bém é a mais elevada desde 
2003, ano em que o indicador 
chegou a 11,02% no perío-
do de 12 meses, encerrado 
em novembro. As maiores 
contribuições para a alta do 
IPCA partiram dos grupos 

alimentação e bebidas, que 
variou 2,28%, e transportes 
(1,77%). A alta de preços dos 
alimentos foi a maior desde 
dezembro de 2002, quando 
subiu 3,91%. O grupo acumu-
la em 12 meses crescimento 
maior que o IPCA, com alta 
de 12,90%. A alta dos alimen-
tos foi de 2,89% nos consu-
midos em casa e de 1,12% 

na alimentação fora de casa. 
Os itens com variações mais 
expressivas foram a cenoura 
(32,64%), o tomate (27,27%) 
e a cebola (22,05%). 

Acumulado
Em 12 meses, a cebola 

acumula alta de 79,59%. Os 
combustíveis (2,11%) e os 
transportes públicos (3,84%) 

foram os responsáveis pela 
alta do grupo transportes. 
As tarifas de ônibus urba-
nos tiveram um aumento de 
5,61%, lideradas pelo Rio de 
Janeiro, onde a variação che-
gou a 10,59% após o reajus-
te em 2 de janeiro. Os ônibus 
intermunicipais também pe-
saram para o aumento a infla-
ção, com alta de 6,14%.

O Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
(INPC) aumentou 0,61 
ponto percentual em re-
lação ao fim de 2015 e 
fechou janeiro em 1,51%. 
Divulgado nessa quinta-
feira pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Esta-

tística (IBGE), o indicador 
se refere a famílias com 
renda de um a cinco salá-
rios mínimos que moram 
em casas chefiadas por as-
salariados.

Em 12 meses, a infla-
ção acumulada no INPC 
subiu de 11,28% para 

11,31%, já que a taxa re-
gistrada em janeiro do 
ano passado, de 1,48%, 
era menor que a deste 
ano. O aumento de pre-
ços foi constatado tanto 
nos produtos alimentícios, 
em que a inflação passou 
de 1,60% para 2,41%, 

quanto nos não alimentí-
cios, em que a taxa subiu 
de 0,59% para 1,11% de 
dezembro para janeiro.

A alta dos ônibus ur-
banos no Rio de Janeiro 
levou a cidade a registrar 
o maior INPC de janeiro, 
com 2,37%, contra 1,16% 

em dezembro. Entre as 13 
regiões pesquisadas, 12 
registram em janeiro in-
flação acumulada em 12 
meses maior que 10%. A 
mais elevada foi em Curi-
tiba, com 13,27%, e a me-
nor em Belo Horizonte, 
com 9,89%.

Índice para famílias de menor renda sobe para 1,51%

O Índice Nacional de 
Expectativa do Consumidor 
(INEC) aumentou 2,4% em 
janeiro na comparação com 
dezembro de 2015. Mesmo 
assim, o índice, que alcan-
çou 98,6 pontos, permane-
ce indicando pessimismo 
dos consumidores, pois se 
mantém 10% abaixo de sua 
média histórica, segundo 
informou nessa sexta-feira 
a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).

Quanto maior o índi-
ce, maior o percentual de 
respostas positivas, ou seja, 
maior o percentual de con-
sumidores esperando queda 
na inflação ou desemprego, 
aumento da renda pessoal, 
aumento das compras de 
bens de maior valor, com me-
lhor situação financeira ou 
menos endividado.  O maior 
índice já registrado na série 
histórica, iniciada em mar-
ço de 2001, foi em outubro 

de 2010, quando ficou em 
120,70 pontos. Segundo a 
CNI, desde abril de 2015, o 
índice encontra-se relativa-
mente estável, mantendo-se 
entre 96 e 100 pontos. “A 
manutenção do pessimismo 
do consumidor indica pers-
pectivas de continuidade de 
baixa demanda nos próximos 
meses”, diz a pesquisa. De 
acordo com o levantamento, 
a melhora da confiança em 
janeiro é resultado das pers-
pectivas em relação à renda 
pessoal, ao endividamento e 
à situação financeira. 

O índice de expectati-
va sobre a renda pessoal 
cresceu 4,6%, o de endivi-
damento subiu 4,6% e o de 
situação financeira avançou 
2,4% frente a dezembro. As 
perspectivas sobre a inflação 
e o emprego também melho-
raram. O índice de expectati-
vas em relação inflação cres-
ceu 2,5% e o de desemprego 
aumentou 5,2% frente a de-
zembro. Apenas o índice de 

expectativa de compras de 
maior valor caiu em janeiro: 
1,1% em relação a dezem-
bro. Esse resultado é normal 
nesta época, porque encer-
ra-se o período de compras 
de maior valor, tradicionais 
no fim do ano, diz a CNI. A 
pesquisa, feita em parceria 
com o Ibope, ouviu 2.002 
pessoas em 142 municípios 
entre 16 e 20 de janeiro.

Da Agência Brasil

A carga de energia 
gerada no Sistema In-
terligado Nacional (SIN) 
chegou a 65.608 mega-
watts-médios (MWmé-
dios) em janeiro deste 
ano – queda de 5,7% 
em relação ao mesmo 
período do ano passa-
do. Os dados, do Bole-
tim de Carga Mensal do 
Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS), 
foram divulgados nessa 
sexta-feira. De acordo 
com o levantamento do 
ONS, no entanto, hou-
ve um crescimento de 
0,5% em relação a de-
zembro de 2015.

Segundo o ONS, 
as temperaturas mais 
amenas nas regiões Su-
deste e Centro-Oeste e 

o baixo desempenho 
da atividade econômi-
ca provocaram a que-
da da necessidade de 
geração de energia em 
relação a janeiro do 
ano passado. Além dis-
so, a elevação das tari-
fas de energia elétrica 
contribuíram para que-
da na demanda.

Entre os quatro sub-
sistemas do SIN, a maior 
queda na geração de 
energia foi observada 
no principal subsistema, 
o Sudeste/Centro-Oeste, 
com recuo de 7,3% na 
comparação de janeiro 
deste ano com o mesmo 
período do ano passado. 
Também tiveram quedas 
os subsistemas Nordes-
te (-6,1%) e Sul (-4,4%). 
O Norte foi o único com 
aumento da carga de 
energia: 4,3%.

Carga gerada no país 
cai 5,7% em janeiro

ENERGIA ELÉTRICA

Vitor Abdala
Da Agência Brasil

FoTo: Reprodução/Internet

Pessimismo 
se mantém 
e indica 
perspectivas de 
continuidade de 
baixa demanda 
nos próximos 
meses, aponta a 
pesquisa



Relembrando a 
saída do bloco 
Boi do Bessa no 
ano de 2007. Na 
foto, Múcio 
Fernandes, da 
Cachaça São 
Paulo, Clóvis 
Júnior, criador do 
bloco e Onaldo 
Mendes, 
presidente do 
Clube do Feijão 
Amigo.

Velhos tempos, belos dias
FOTO:: Studio Rocha
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Empresários Vantulier Leite 
Chaves, Marilene Ferreira e 
Roberto Pimenta, médica 
Dorothéia Farias, execu-
tivos Antônio Fábio Mariz 
Maia, desembargador Or-
lando Jansen, ex-deputado 
Nilo Feitosa, ex-vereador 
Antônio Augusto Arroxelas, 
sras. Da Paz Gonçalves e 
Lourdinha Sousa Sérvulo.

Parabéns Dois Pontos

Zum Zum Zum
   As prévias carnavalescas de João Pessoa terminam  hoje com as saídas dos blocos 
Boi do Bessa, Vaca Morta e Urso Gay.

FOTO: Dalva Rocha

Desembargador aposentado Orlando Jansen e Fátima Lucena Jansen, ele é o aniversariante de hoje

 "O Farol", da cantora baiana 
Ivete Sangalo está sendo considerado 
o clipe em 360 graus mais visto do 
mundo, ultrapassando 17 milhões de 
visualizações.

 A cantora lançou o vídeo em 
seu Facebook que permite que os 
espectadores interajam com a tela, 
virando o celular e podendo ver 
todos os detalhes da ação.

Foto: Kubi Pinheiro

Afeto de mãe e filho: Gracinha e Ricardo Lyra no bloco das Piabas

FOTO: Goretti Zenaide

Alegria, alegria: Beto e Klimene Jurema no Appetito Trattoria

FOTO: Goretti Zenaide

   Durante este mês de Carnaval, o McDonald´s faz a campanha “2 por 1”, onde são 
distribuídos cupons que podem ser trocados por um Big Tasty Bacon avulso na compra 
de outro sanduíche Big Tasty avulso. Outro item na campanha é o McFlurry Ovomaltine.

A aniversariante de hoje, Da Paz Gonçalves com as amigas Eurides Batista e Aureny Fernandes

   As amigas Vitória Lima, Zezita Matos  e Albiege Fernandes estão curtindo o Carnaval 
em São Luís do Maranhão. Vão conferir os famosos batuques maranhenses.

Conquistando o cliente

A CAPITAL paraibana vai sediar no dia 12 de março o 
Congresso  “Campeões em Vendas e Atendimento”, pro-
movido pela KLA Educação Empresarial João Pessoa.

O evento, que terá seis especialistas em como vender 
e reinventar a maneira de conquistar o cliente em época 
de contração da economia,  será realizado no Ouro Branco 
Praia Hotel. As inscrições podem ser feitas no site http://
www.klatreinamentos.com.br/joaopessoa/.

“Custei a compreender 
que a fantasia é um troço 
que o cara tira no Carnaval, 
e usa nos outros dias por 
toda a vida”

“Que o Carnaval não seja 
uma simples fantasia, mas 
uma genuína manifestação 
de grande alegria dentro do 
coração de cada folião”

ALDIR BLANC E JOÃO BOSCO TÂNIA LUZ

Infantil
A MATINÊ Infantil 

do Clube Cabo Branco, 
amanhã às 16h30 no 
seu Ginásio, promete 
apresentar muitas 
crianças fantasiadas 
com seus ídolos do 
momento. A fantasia 
de Elza, do filme Frozen 
promete ser a preferida.

VAI SE estender por 
todo o mês de fevereiro 
a campanha lançada na 
última quarta-feira pelo 
Hemocentro da Paraíba 
visando o Carnaval. Com o 
tema “Doe alegria an-
tes da folia”, a iniciativa 
tem por objetivo manter 
o estoque de bolsas de 
sangue neste período 
considerado crítico em ra-
zão das festas e do alto 
número de acidentes.

Doe alegria

Funcionamento
DURANTE este 

feriado de Carnaval a 
Funesc anuncia o que 
funciona no Espaço 
Cultural José Lins do 
Rego. 

O Planetário 
estará fechado para 
adaptação e mudanças 
de programação em 
seu sistema analógico. 
A Biblioteca Juarez 
da Gama Batista, a 
Galeria Archidy Pica-
do e o Museu José 
Lins do Rego estarão 
funcionando normal-
mente neste sábado 
e no domingo, porém 
fecham na segunda e 
terça-feira, retoman-
do na quarta-feira às 
13h. A Gibiteca estará 
fechada no período.

NA PRÓXIMA terça-
feira, o canal de TV paga 
Curta! vai exibir o filme 
“Moscou”, de Eduardo Cou-
tinho que, por três sema-
nas, registrou os ensaios 
da peça “As Três Irmãs”, 
de Tchekhov, dirigida por 
Enrique Diaz. 

O longa-metragem é 
composto por workshops, 
improvisações e ensaios 
da peça que nunca foi 
aos palcos.

Curta!
O PRESIDENTE do 

CRO Paraíba, Abraão Alves 
de Oliveira participou do 
Congresso Internacio-
nal de Odontologia de 
São Paulo - CIOSP 2016, 
realizado dias 27 a 30 de 
janeiro na capital paulista.

Na ocasião, ele 
manteve importante 
reunião com o presidente 
do Conselho Federal de 
Odontologia, Ailton Mori-
lhas Rodrigues.

Dentistas

Boi do Bessa
A ALEGRIA vai 

tomar conta das ruas 
do bairro do Bessa 
com a saída hoje do 
bloco Boi do Bessa, 
fundado há 22 anos 
por Clóvis Júnior e 
Cassandra Figueiredo 
visando resgatar a 
plantação de cajus no 
bairro. A folia começa 
no Bessa Grill, às 
16h30 com animação 
de orquestra de fre-
vo e o cantor Jairo 
Madruga e o bloco vai 
homenagear o Palhaço 
Pipi que levará um 
bloco de palhaços.

   O jantar dançante de hoje no restaurante Panorâmico, do Esporte Clube Cabo 
Branco será em ritmo de Carnaval. Com a excelente banda Rota News, a mesma que deu 
show no baile do Vermelho e Branco naquele clube.
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Parque Estadual de 
Areia Vermelha terá 
fiscalização no Carnaval

Novo valor homologado 
pela Semob entra em 
vigor a partir de amanhã 

Tarifa vai custar R$ 3,00 na capital
PASSAGEM DE ÔNIBUS MAIS CARA

Trinta centavos de au-
mento. Essa foi a decisão 
tomada pelo Conselho Muni-
cipal de Mobilidade Urbana 
(CMMU), durante reunião na 
manhã de ontem na sede da 
Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana (Se-
mob).  De acordo com a deli-
beração, a partir de amanhã a 
passagem de ônibus em João 
Pessoa, que atualmente custa 
R$ 2,70, passará a custar R$ 
3,00 (aumento de 11%). 

“Nós apresentamos os 
estudos e os cenários e um 
dos conselheiros propôs 
uma tarifa de três reais, e por 
unanimidade todos apro-
varam. Então esse é o valor 
proposto pelo Conselho para 
a tarifa de João Pessoa entrar 
em vigor a partir de domin-
go”, declarou Carlos Batinga, 
superintendente da Semob-
-JP.  A homologação do valor 
da nova tarifa ficou a cargo 
de Carlos Batinga, respeitan-
do a decisão do Conselho. 

Apesar do aumento de 
30 centavos, o diretor do 
Sindicato das Empresas de 
Transporte Coletivo Urbano 
de João Pessoa (Sintur-JP), 

Mario Tourinho, declarou es-
tar insatisfeito com o aumen-
to, alegando que os números 
não condizem com os cálculos 
de gastos dos empresários.

“Ficamos com certa frus-
tração porque os nossos nú-
meros não indicavam isso, se 
bem que eu tivesse insistido 
que gostaríamos de ouvir a 
palavra da própria Semob, e 

em função disso está com dife-
rença do que nós calculamos. 
Nós chegamos à conclusão, e 
houve quem dissesse que nós 
apontamos para R$ 3,20, mas 
na verdade o cálculo empresa-
rial foi de R$ 3,21, e ficamos na 
expectativa que o prefeito ao 
menos aprove esse resultado 
que foi consensual unanima-
mente, isso para que também 

não haja nenhum conflito nem 
desencontros nas dificuldades 
que nós já estamos enfren-
tando”, comentou Tourinho, 
concluindo que já há uma de-
fasagem desde julho de 2015, 
quando a passagem deveria 
ser R$ 2,90.

Passe Legal 
O percentual do reajuste 

não vai incidir nos créditos 
já existentes no Passe Legal. 
Por exemplo, quem possui 
R$ 27,00 no cartão, vai con-
tinuar pagando o valor de R$ 
2,70, até que o saldo corres-
pondente às dez viagens seja 
utilizado pelo usuário.

Movimentos estudantis
Enquanto a reunião 

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

FOTO: Edson Matos

acontecia a portas fechadas, 
alguns estudantes da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e movimentos como 
o Levante Popular e o Dire-
tório Central dos Estudantes 
(DCE) da Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB) fo-
ram impedidos de entrar no 
prédio da Semob pela Guar-
da Municipal.

Paulo Henrique, coorde-
nador do DCE da UEPB, dis-
se à reportagem de A União 
que o motivo da presença 
dos estudantes é reivindi-
car a reformulação do Con-
selho pela participação de 
representantes da classe na 
reunião.  “Esse conselho de 
mobilidade é na verdade um 
conselho tarifário, onde eles 
se reúnem apenas para vo-
tar o aumento da passagem. 
Nós queremos ter a partici-
pação, ter a nossa entrada 
garantida pela democracia 
e acompanhar essa votação. 
Como é que um Conselho em 
uma autarquia pública fun-
ciona assim às escondidas? 
Nós queremos ter a nossa 
participação garantida para 
que os movimentos sociais 
entrem e que isso seja dia-
logado com quem de fato 
anda de ônibus”, manifestou 
Paulo Henrique. Esse é o ter-
ceiro aumento na tarifa de 
ônibus na capital em apenas 
um ano. 

Decisão foi tomada durante reunião do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana realizada na manhã de ontem na sede da Semob

Definido plano de trânsito e transporte
Para garantir segurança 

às agremiações que desfilam 
no Carnaval Tradição deste 
ano, bem como às pessoas 
que vão prestigiar o espe-
táculo, a Superintendência 
Executiva de Mobilidade Ur-
bana (Semob-JP) definiu o 
plano de gerenciamento do 
trânsito e do transporte para 
o evento que vai acontecer 
hoje, amanhã e segunda-fei-
ra. A exemplo dos anos ante-
riores, as apresentações das 
escolas de samba, tribos in-
dígenas e clubes de orques-
tra vão acontecer na Avenida 
Duarte da Silveira, em frente 
ao Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER-PB). 

Para executar o plano 
de mobilidade e garantir se-
gurança ao trânsito e aos pe-
destres no local dos desfiles, 
a Semob escalou 20 agentes 
que estarão estrategicamen-
te distribuídos em todo o 
entorno do evento. Agentes 
motociclistas vão monitorar 
as ruas próximas para orien-

tar os motoristas acerca das 
mudanças no tráfego e in-
dicar as rotas alternativas 
para o seu deslocamento. 
Agentes também vão orien-
tar usuários e operadores 
do sistema de transporte co-
letivo sobre os novos itine-
rários e os pontos de parada 
provisórios.

Bloqueios
Hoje, a partir das 17h, 

haverá bloqueio na Avenida 
Duarte da Silveira no trecho 
compreendido entre as ave-
nidas Coremas e Bento da 
Gama. Na Avenida Ministro 
José Américo de Almeida 
(Beira Rio), o trecho entre a 
Avenida Bento da Gama e a 
Rua Clemente Rosas vai ser 
interditado. A Avenida Ma-
ximiano Figueiredo, entre 
as avenidas Quintino Bo-
caiúva e Almirante Barroso, 
também vai ser bloqueada. 
Nesses trechos, o tráfego vai 
ser permitido apenas para 
veículos da organização do 

evento e agremiações e via-
turas de utilidade pública 
(Polícia, Samu, Semob, Guar-
da Municipal, Bombeiros e 
outros órgãos envolvidos). 

Concentração
Parte da Avenida Duarte 

da Silveira, no trecho entre 
as avenidas Coremas e Ma-
ximiano Figueiredo, será re-
servada exclusivamente para 
a concentração e estaciona-
mento dos carros alegóricos 
e equipamentos das agre-
miações e escolas de samba.

Transporte coletivo
As linhas 401 (Altipla-

no) e 402 (Torre), sentido 
bairro/centro que trafegam 
pela Beira Rio, a partir das 
15h seguirão pelas avenidas 
Bento da Gama, Epitácio Pes-
soa, Maximiano Figueiredo, 
Almirante Barroso e Corálio 
Soares, depois seguem o iti-
nerário normal. No sentido 
centro/bairro, os ônibus vão 
trafegar pelas avenidas Co-

remas e Pedro II, entram à 
esquerda na Rua Subtenente 
Manoel Gato, contornam a 
Praça Pedro Gondim, seguin-
do pela Rua Clemente Rosas 
e depois o percurso normal 
pela Beira Rio.

Transporte coletivo 
Na segunda e terça-feira 

de Carnaval (8 e 9) as linhas 
do sistema de transporte 
coletivo estarão operando 
com quadro de feriados para 
atender a população. Na 
quarta-feira (10), os ônibus 
vão circular com quadro de 
horários de sábado, retor-
nando à operação normal, 
com quadro de dias úteis, na 
quinta-feira (11).

Serviço
Para informações, a 

população pode ligar para 
a Central de Reclamações 
e Informações (Cerin) da 
Semob, pelos telefones 
0800-281-1518 e 3218-
9310/9311.

FESTA DE MOMO EM JP

STTP realiza plano operacional para eventos
O Plano Operacional para 

o Carnaval de Campina Gran-
de, definido pela STTP, consis-
te em interdições estratégicas 
para alguns eventos, a exemplo 
do Carnaval Folia de Todos e do 
Encontro da Consciência Cris-
tã. O Carnaval Folia de Todos 
ocorrerá na Avenida Doutor 
Severino Cruz, entre os dias 7 e 
9 de fevereiro. Para a seguran-
ça dos foliões, será realizado 
o isolamento da via, compre-
endendo o intervalo entre as 
Ruas Vila Nova da Rainha e De-
putado Álvaro Gaudêncio, bem 
como obstrução dos acessos 

através das ruas Elias Asfora 
e Desembargador Trindade, a 
partir das 15h. 

Com a saída do Bloco Jaca-
ré do Açude Velho, na terça-feira 
(9), a partir das 14h, será desen-
volvida a ação de interdição de 
área de concentração,  desvio 
de fluxo veicular, acompanha-
mento com batedores e interdi-
ções temporárias de vias. Serão 
realizadas interdições diurnas 
e noturnas que contemplarão 
eventos realizados no Parque 
do Povo e Açude Velho, apoio lo-
gístico com pontos base no Sesc 
Centro, Spazzio, Colégio da Pra-

ta, além de equipes de rondas 
para apoio aos demais eventos e 
mapeamento do trânsito no res-
tante da cidade, monitorando o 
respeito às regras de circulação, 
parada, estacionamento e inter-
dição de vias.

Para a operação durante o 
Carnaval, a STTP contará com 
um efetivo de 70 agentes de 
trânsito distribuídos nos três 
turnos, com 188 plantões, de 
acordo com a demanda exigida 
pela programação carnavales-
ca da cidade. Serão feitas in-
terdições, disciplinamento de 
trânsito, rondas com seis viatu-

ras de fiscalização de trânsito, 
uma para fiscalização de trans-
portes públicos e dez motoci-
cletas, atendendo a todos os 13 
eventos da cidade.

Transporte Públicos 
As linhas de transporte 

coletivo funcionarão em ca-
ráter especial atendendo até 
00h30, quando partirão do 
Terminal de Integração. Com 
relação aos sistemas de táxi e 
mototáxi, a população conta-
rá com pontos extras na Rua 
Sebastião Donato até o final 
dos eventos. 

EM CAMPINA GRANDE

A abertura do Car-
naval Tradição de João 
Pessoa irá ocorrer hoje, 
às 18h, na Avenida Du-
arte da Silveira, a Beira 
Rio, no bairro da Torre. 
O dia será do desfile das 
agremiações das tribos 
indígenas. Ao todo, dez 
tribos irão participar. De 
acordo com Beto Costa, 

presidente da Liga Car-
navalesca de João Pes-
soa, a expectativa de 
público para esse ano é 
de 5 a 8 mil pessoas. 

Às 18h, o desfile 
terá início com a Tribo 
Tabajara. A Tribo Afri-
canos, campeã do ano 
passado, vai encerrar o 
desfile, às 22h30. A di-
vulgação das campeãs 
está prevista para ocor-
rer às 23h.

Hoje é o último dia 
da prévia carnavalesca 
Folia de Rua. A diversão 
foi garantida desde o 
início, com os blocos Os 
Imprensados, Virgens 
de Tambaú, Muriçocas 
do Miramar, Cafuçu, 
entre tantos outros que 

arrastaram com muita 
animação os foliões. 
Mas a festa ainda não 
chegou ao fim, mais três 
blocos vão sair hoje, pe-
las ruas dos bairros do 
Bessa, Cidade Verde e 
Padre Zé, encerrando o 
Folia de Rua.

Desfiles começam hoje 
na Duarte da Silveira 

Três blocos encerram 
a prévia carnavalesca

CARNAVAL TRADIÇÃO

FOLIA DE RUA

Iluska Cavalcante
Especial para A União

Boi do Bessa
Concentração: 15h
Local: Av. Costeira da Orla, Bessa
Urso Gay
Concentração: 18h

Local: Av. Cel. Calixto, Mangabeira 
VII, Cidade Verde
Vaca Morta
Concentração: 18h
Local: Av. Ayrton Senna, Padre Zé

18h – Tabajara
18h30 – Flexa Negra
19h – Xavantes
19h30 – Tupi Guanabara
20h – Pele Vermelha
20h30 – Guanabara

21h – Papo Amarelo
21h30 – Tupi Guarani
22h – Ubirajara
22h30 – Africanos (atual campeã)
23h – Divulgação das campeãs

Programação

Tribos indígenas
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Parque de Areia Vermelha terá 
fiscalização nos dias de Carnaval
Os agentes ambientais 
vão orientar os turistas
a como agir no local

O período de Carnaval 
está sendo comemorado pe-
los proprietários de locadoras 
de veículos de João Pessoa. 
Em algumas delas não há 
mais carros disponíveis para 
locação até a Quarta-Feira de 
Cinzas (dia 10). 

A grande procura é re-
flexo do número de turistas 
na capital paraibana, entre 
brasileiros e muitos estran-
geiros, segundo o presiden-
te da Associação Brasileira 
de Locadoras de Automó-
veis (Abla) na Paraíba, Luiz 
Olavo Nezello. 

Na Paraíba, segundo a 
Abla, existem cerca de 60 lo-
cadoras de veículos com uma 
frota de 3 mil carros. A média 
da diária gira em torno de R$ 
85 e R$ 120 para os básicos, 

e de R$ 300 e R$ 400 para os 
mais luxuosos. “Não irá faltar 
carros para locar, mas as pes-
soas podem ter dificuldade de 
encontrar disponibilidade nas 
pequenas locadoras”, disse o 
empresário.

Segundo Luiz Olavo, a 
maioria dos clientes que 
está locando carros é forma-
da por famílias que vêm de 
Brasília, São Paulo e Rio de 
Janeiro, para passar até três 
dias na cidade. Mas alguns 
turistas estrangeiros, como 
italianos e até bolivianos, 
pretendem curtir a região 
por mais tempo, entre 15 e 
30 dias.  

A presidente da Em-
presa Paraibana de Turismo 
(PBTur), Ruth Avelino, disse 
que a locação de veículos faz 

parte da cadeia produtiva do 
turismo. “Além dos hotéis e 
dos restaurantes, a locação 
de veículos se insere na ca-
deia produtiva. Revela que 
há um número satisfatórios 
de turistas em nosso Litoral, 
viajando e consumindo”, ex-
plicou. 

Orientações
Para locar os veículos, o 

empresário alerta que exis-
tem algumas recomenda-
ções básicas durante o tem-
po de permanência deles 
com os clientes. Duas são as 
mais importantes: não diri-
gir se ingerir bebida alcoó-
lica - o ideal é que alguém 
do grupo não beba; e não 
desrespeitar as sinalizações 
de trânsito, em especial, os 

redutores de velocidade. 
Qualquer multa gerada irá 
para o veículo, mas a loca-
dora cobrará do cliente res-
ponsável pela locação.  

Iluska Cavalcante
Especial para a União

O Batalhão da Policia 
Ambiental, juntamente com 
a Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente 
(Sudema), reforçou as fisca-
lizações no Parque Estadual 
de Areia Vermelha, em Cabe-
delo, neste período de Carna-
val. Além da fiscalização roti-
neira, os policiais ambientais 
e os agentes da Sudema fa-
zem um trabalho de orienta-
ção aos turistas, mostrando 
como eles devem agir para a 
preservação do local. 

A fiscalização em Areia 
Vermelha está sendo feita 
desde o dia 29 de janeiro, de-
vido a proibição do comércio 
de bebidas e alimentos no 
local, estabelecida através de 
um Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC). A decisão foi 

publicada no Diário Oficial 
do Tribunal de Justiça no dia 
28 de janeiro.

Entre as orientações da-
das aos banhistas está a proi-
bição de alimentos fora das 
embarcações, a comercializa-
ção de alimentos ou bebidas 
e o uso de mesas e cadeiras 
no local. Além disso, barcos 
a motor não poderão mais se 
aproximar. 

Essas proibições foram 
determinadas devido a de-
gradação do local e ao dese-
quilíbrio do meio ambiente, 
causados principalmente por 
restos de comida deixados 
na área. Mais de 70% de co-
rais já foram degradados, um 
número preocupante, já que 
eles necessitam de um perío-
do de 100 anos para crescer 
apenas um centímetro. De 
acordo com o major Tibério, 
da Polícia Ambiental, o não 
cumprimento dessas medi-
das pode acarretar em mul-
tas que variam de acordo 
com a gravidade do ato. Campina Grande, Patos e Cajazeiras são os destinos mais procurados na Paraíba; para outros estados, Pernambuco leva vantagem

Embarques e desembarques vão 
passar de 42 mil até quarta-feira 

Locadoras de veículos comemoram 
o bom movimento nos dias de folia

Funjope já divulgou resultado final 

TERMINAL RODOVIÁRIO DE JOÃO PESSOA

DIÁRIA DE UM CARRO VARIA DE R$ 85 A R$ 400

ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NOS BAIRROS DA CAPITAL

Iluska Cavalcante
Especial para A União

O Terminal Rodoviário de 
João Pessoa espera que neste 
período de Carnaval, de on-
tem até a Quarta-Feira de Cin-
zas, 10 de fevereiro, 25.500 
pessoas embarquem e 17 mil 
desembarquem. Esse número 

equivale a um aumento de 2% 
em relação ao mesmo período 
no ano passado.

Os destinos mais procu-
rados pelos foliões na Paraíba 
são os municípios de Campina 
Grande, Patos, Sousa e Caja-
zeiras. Quem prefere curtir o 
Carnaval em outros estados, 
deve optar por destinos como 

Olinda, Recife, Natal e Salvador. 
Em média 7 mil pessoas 

devem passar por dia no 
terminal, entre embarque e 
desembarque. Por conta do 
grande fluxo de pessoas es-
perado nesse período, prin-
cipalmente hoje e amanhã, e 
da falta de ônibus extras, é re-
comendado que as passagens 

de ida e volta sejam com-
pradas com antecedência e 
que os passageiros cheguem 
no terminal  uma hora antes 
do horário previsto para o 
embarque. Além disso, para 
evitar transtornos, é necessá-
rio identificar as bagagens e 
prestar bastante atenção com 
as crianças.  

A cidade de Sousa, 
na contra mão do País 
inteiro, vai chamar a 
atenção no período de 
Carnaval para a cons-
ciência cristã. Enquanto 
nos próximos dias o Bra-
sil estará mergulhado 
nas festas de momo, a 
cidade sorriso da Paraíba 
se concentrará em três 
grandes encontros volta-
dos para a religiosidade.

Sousa sediará três 
retiros de Carnaval pro-
movidos por igrejas ca-
tólicas e outros movi-
mentos cristãos. 

A Renovação Ca-
rismática realiza o 14º 
Retiro de Carnaval hoje, 
amanhã, segunda e ter-
ça-feira no Centro Pas-
toral, ao lado da Igreja 
de Santa Ana, no bairro 
da Estação, Zona Sul da 
cidade. A programação 
começa neste sábado, às 
19h, com santa missa. Em 
seguida, acontecerá um 
show com o grupo Mi-
nistério de Música Arca 
da Aliança do Núcleo II, 
São Gonçalo (Sousa) e 
com o grupo Ministério 
de Ates Chama do Amor 
de Maria.

As celebrações se-
guem até terça-feira de 
Carnaval, sempre das 
8h às 21h com o Santo 
Terço, louvor, oração, 
pregação, testemunhos, 
danças e apresentações 
teatrais, além do minis-
tério da Santa Missa to-
dos os dias.

As cerimônias serão 
celebradas pelos padres 
Josenaldo, Paulo José 
e José Mangueira, que 
integram a paróquia de 
Santa Ana.  A Renova-
ção Carismática irá abor-
dar este ano o tema, “Vê 
de a alegria que te vem 
de Deus”.

Outro retiro de Car-
naval está programado 
para acontecer no Cen-
tro de Treinamento e 
Formação de Professo-
res Governador Antônio 
Mariz, no Centro de Sou-
sa. O evento será reali-
zado pela Comunidade 
Jesus Pérola Preciosa, 
que conduz importante 
trabalho de recuperação 
de dependentes quími-
cos no Sertão paraibano.

A programação tam-
bém começa neste sábado 
às 20h, com a celebração 
da santa missa e segue até 
a próxima terça-feira de 
Carnaval. O tema des-
te ano mais uma vez 
é extraído dos textos 
bíblicos, “Dai graças 
ao Senhor, porque ele 
é bom, eterna é a sua 
misericórdia”.

A pregação religiosa 
ficará a cargo de mem-
bros da Comunidade 
Canção Nova e do Gru-
po Irmãos Missionários 
de Barbalha, Diocese do 
Crato, Estado do Ceará.

Na noite de abertu-
ra do evento está confir-
mada a apresentação do 
Grupo de Louvor Mílites 
da Cruz, que também irá 
animar os intervalos das 
celebrações em todos 
os dias do evento. Estão 
programadas pregações, 
workshop, debates e ce-
lebração de missas.

Para completar o 
roteiro de eventos reli-
giosos, a Comunidade 
Shalon, ligada a Igreja Ca-
tólica, também irá realizar 
seu retiro de Carnaval. Os 
debates e pregações irão 
acontecer no auditório 
Neroaldo Pontes no cam-
pus da Universidade Fe-
deral de Campina Gran-
de, unidade I, no Centro 
de Sousa. Na programa-
ção consta a celebração 
de missas, pregações e 
grupos de louvor.

Sousa faz eventos 
religiosos até terça

RETIRO NO SERTÃO

George Wagner
georgewagner1@gmail.com

A Fundação Cultural de 
João Pessoa (Funjope) divul-
gou o resultado final da con-
vocatória para a seleção dos 
projetos de encenação sobre 
os roteiros da Paixão de Cris-
to nos bairros para o ano de 
2016. A lista final pode ser 
acessada na página da Prefei-
tura Municipal de João Pessoa 
(PMJP) no link http://goo.gl/

mzF511. Foram oito projetos 
selecionados que dividirão a 
quantia de R$ 68 mil para a 
execução da montagem do es-
petáculo. Cada projeto poderia 
ser beneficiado com R$ 3 mil, 
R$ 5 mil ou R$ 10 mil.

A seleção das propos-
tas ocorreu em duas fases: 
a análise preliminar, execu-
tada por comissão jurídica 

da Funjope, que avaliou a 
habilitação documental do 
proponente; na segunda fase 
a comissão julgou a análi-
se de mérito, em que foram 
julgadas a originalidade, o 
histórico, os currículos, os 
custos, a qualidade artística 
e a importância do espetácu-
lo para a comunidade. Esses 
critérios tiveram peso cinco 

na pontuação final.
Os espetáculos selecio-

nados foram Tentação; Uma 
História de Amor; Paixão de 
Cristo de Mangabeira; Paixão 
de Cristo Itinerante; Paixão 
de Cristo – O Auto de Deus; 
Paixão em Retalhos; Paixão 
de Cristo – Jesus, o Caminho e 
a Vida, e Paixão de Cristo Co-
munidade Bom Jesus. 

Além dos 
hotéis e dos 
restaurantes, 
a locação de 
veículos se 
insere na cadeia 
produtiva. Há 
viagens e 
consumo

FOTO: Marcos Russo



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO,  6 de fevereiro de 2016

Paraíba
15

Unipê abre inscrição 
para vestibular

O Centro Universitário de 
João Pessoa (Unipê) está com ins-
crições abertas para o Vestibular 
Tradicional. Nesta seleção, que 
acontecerá no próximo dia 13, são 
23 cursos ofertados e que passam 
pelas áreas da Saúde, Humanas e 
Exatas. Para se inscrever no proces-
so seletivo, acesse vestibular.unipe.
br. Os interessados podem, tam-
bém, aplicar a nota do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) para 
concorrer às vagas. O Unipê oferece 
o Crédito Universitário PRAVALER, o 
financiamento estudantil em que o 
aluno tem até o dobro do tempo do 
curso para pagar a dívida. No portal 
unipe.br/pravaler é possível simular 
quanto será o valor da mensalidade.

Fies: prazo para os 
pré-selecionados 

Termina hoje o prazo para 
os pré-selecionados ao Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) 
concluírem a inscrição no Sistema 
Informatizado do Fies (SisFies). 
O Fies oferece financiamento de 
cursos superiores em instituições 
privadas de ensino. Nesta edição do 
primeiro semestre de 2016, o Fies 
ofereceu 250.279 vagas em 1.337 
instituições de educação superior. 
Pode participar do processo sele-
tivo, o estudante que fez o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) a 
partir de 2010 e obteve pelo menos 
450 pontos na média das provas e 
nota acima de 0 na redação. O candi-
dato precisa ainda ter renda familiar 
mensal bruta per capita de até 2,5 
salários mínimos. 

Spot divulga Disque 
Estadual 123

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano (Sedh), 
criou um Spot para divulgar o Disque 
Estadual 123, que recebe denúncias 
de todo tipo de violação de direitos. 
Qualquer pessoa pode denunciar 
casos de violência contra criança e 
adolescente, basta ligar 123 e fazer 
a denúncia de forma sigilosa.  Nesta 
época do ano, segundo a gerente 
executiva de assistência social da 
Sedh, Patrícia Oliveira, uma das de-
núncias mais comuns é a violência 
sexual infantojuvenil. “O Disque 
123 é um serviço próprio do Estado 
da Paraíba que além de ser um canal 
para receber denúncias, também 
encaminha para o Sistema de Jus-
tiça e acompanha a resolutividade 
dos casos”, explicou.

Seinfra altera 
horário pelo 0800

O serviço disponibilizado 
pela Secretaria de Infraestrutura 
de João Pessoa (Seinfra) para aten-
der as demandas da população, por 
meio do 0800.031.1530, terá novo 
horário de funcionamento. O aten-
dimento à população, a partir da 
próxima segunda-feira (8), será das 
7h às 19h e ocorrerá somente nos 
dias úteis da semana, de segunda à 
sexta-feira. Outra mudança diz res-
peito ao atendimento nos finais de 
semana. A partir de hoje o serviço 
não vai mais funcionar aos sábados 
e domingos. A medida tem como 
objetivo a contenção de despesas e 
economia de gastos. Anteriormente 
o atendimento durante a semana 
era feito das 7h às 22h. Por meio do 
número 0800.031.1530 a população 
pode fazer solicitações de serviços 
de iluminação pública, tapa buraco, 
terraplenagem e desobstrução de 
galerias. A ligação é gratuita para 
telefones fixos e celulares na cidade.

Procon autua 27 lojas da capital 
por descumprimento às normas
A Operação Check List teve 
iniciou na última semana e 
vai continuar em fevereiro

Das 185 lojas do comér-
cio de João Pessoa visitadas 
pela equipe de fiscalização 
da Secretaria de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Pro-
con-JP), 27 foram autuadas 
por estarem descumprindo 
alguma lei consumerista. A 
Operação Check List iniciou 
na última semana de janeiro 
de 2016 e vai continuar por 
todo o mês de fevereiro.

Os fiscais estão visitan-
do lojas do Centro da capi-
tal, dos bairros e os estabe-
lecimentos dos shoppings 
centers verificando o cum-
primento de 15 leis (muni-
cipais, estaduais e federais) 
que estão em pleno vigor. As 
visitas também têm um cará-
ter educativo ao lembrar aos 
lojistas que devem cumprir o 
que prevê a legislação consu-
merista sob pena de punição.

Está sendo fiscalizado o 

cumprimento de leis como 
a adequação de provadores 
de roupa para pessoas com 
mobilidade reduzida, gui-
chês adequados à altura e 
condizentes para pessoas 
portadoras de deficiência, a 
proibição da substituição do 
troco em dinheiro por mer-
cadorias, informações sobre 
o produto de forma clara em 
língua portuguesa, exibição 
do exemplar do Código de 
Defesa do Consumidor (CDC) 
e do número do telefone do 
Procon-JP etc.

O secretário do 
Procon-JP, Helton Renê, es-
clarece que essas operações 
são importantes porque tam-
bém têm o cunho preventivo, 
porque alertam aos comer-
ciantes que devem cumprir 
a legislação consumerista. 
“É uma forma de mantê-los 
alerta para trabalharem em 
consonância com a legislação 
consumerista. Há dez dias es-
tamos em campo visitando as 
lojas e a operação deve conti-
nuar até o final de fevereiro”.

Três filhotes de jacucaca (Penelope 
jacucaca) nasceram no Recinto das Aves 
do Parque Zoobotânico Arruda Câmara 
(Bica), na última terça-feira (2). A jacu-
caca está ameaçada de extinção devido 
à caça e ao desmatamento indiscrimi-
nados. Geralmente a ave realiza postu-
ra de dois a três ovos, por ninhada, é 
adaptada a ambientes terrestres e ha-
bita as Caatingas brasileiras da região 
Nordeste ao estado de Minas Gerais. O 
animal, que é considerado de grande 
porte entre os cracídeos, normalmente 
chega a medir cerca de 70 centímetros, 
em geral, possui coloração canela escu-
ra com riscos brancos e a testa é preta 
com largas sobrancelhas brancas uni-
das na frente. 

O recinto das aves da Bica abriga 
em torno de 30 espécies de aves, entre 
araras, jandaias, papagaios e outras 
também ameaçadas de extinção. Possui 
área com vegetação e fonte de água 
natural que propicia aos animais um 
ambiente adequado para construírem 
seus próprios ninhos.

O médico veterinário do Parque, 
Thiago Nery, disse que, por ser espaço-
so e possuir vegetação fechada, o Re-
cinto das Aves permite que os animais 
se sintam protegidos e confortáveis. 
“O animal está num recinto misto, que 
gera um desafio bem maior na repro-
dução porque ele está sociabilizando 
com outras espécies, diferentes da dele, 
mas esse nascimento é uma prova de 
que o recinto oferece condições ideais 
a ponto de ele ter segurança suficien-
te para se reproduzir e chocar os seus 

ovos”, explicou Thiago Nery.               

Vitória 
O veterinário ressaltou que uma 

das funções do zoológico é a conserva-
ção das espécies, e a reprodução de um 
animal ameaçado de extinção é consi-
derada uma vitória.  “eles nasceram em 
cativeiro, mas não passaram por con-
tato humano, estamos deixando que a 
própria mãe cuide deles para, provavel-
mente, no futuro, encaminhá-los para 
algum projeto de soltura que trabalhe 
com essa espécie, eles não podem sair 
daqui direto para serem soltos, preci-
sam se adaptar ao tipo de vegetação 
que vão encontrar quando forem sol-
tos na natureza”, afirmou Thiago Nery.

Jair Azevedo, diretor da Bica, co-
mentou a importância da reprodução 
da espécie em zoológico. “Os bons zo-
ológicos têm uma função primordial 
para as espécies ameaçadas, desenvol-
vendo sempre programas de conserva-
ção, com objetivo de evitar a extinção, 
e a Bica está inserida nesse parâmetro”. 

ele ainda acrescentou que “a jacu-
caca é endêmica de um dos nossos bio-
mas mais castigados, que é a Caatinga, 
o nascimento desses três filhotes aqui 
no zoológico nos traz a esperança de 
podermos trabalhar no sentido de que, 
em poucos anos, já tenhamos reintro-
duzido um número considerável desses 
indivíduos nascidos em cativeiro, em 
seu habitat, aumentando, consequen-
temente a população nativa dos mes-
mos, diminuindo assim o risco de extin-
ção”, afirmou o diretor.

Três filhotes de ave ameaçada 
da extinção nasceram na Bica  

NoVoS moraDorES

Check list

A Polícia Militar pren-
deu em flagrante, no início 
da manhã de ontem, um 
suspeito de realizar vários 
assaltos a pessoas que pra-
ticavam atividades físicas 
nas orlas do Cabo Branco e 
Tambaú, na capital. Daniel 
Martins Santos, de 19 anos, 
estava em uma moto e com 
ele foi apreendido um re-
vólver calibre 38. Ele já ti-
nha passagem pela polícia 
por roubo.

De acordo com o sar-
gento Lourival Araújo, da 
Companhia Especializa-
da em Apoio ao Turista 
(CEATur), o acusado foi 
preso depois de assaltar 
um ciclista em Tambaú. “A 
vítima nos repassou as ca-
racterísticas do suspeito e 
durante as diligências con-

seguimos encontrá-lo no 
bairro de Manaíra, onde ele 
foi preso após perseguição, 
com a arma e a moto utili-
zadas no assalto”, contou.  

Outros crimes 
O suspeito já foi re-

conhecido também como 
autor do roubo a um ad-
vogado que estava com 
um grupo de amigos ca-
minhando na orla do Cabo 
Branco, na última sexta-fei-
ra (29), quando as vítimas 
tiveram celulares, dinheiro 
e objetos pessoais levados.

Daniel Martins é do 
bairro São José e já foi 
apreendido várias vezes 
por roubo quando era me-
nor de idade. Ele foi apre-
sentado na 12ª Delegacia 
Distrital, em Manaíra.

PM flagra suspeitos de 
assaltos nas praias de JP 

tambaú E cabo braNco

Uma operação policial 
realizada na quinta-feira (5), 
no Litoral Norte, resultou na 
prisão de quatro integrantes 
de uma quadrilha responsável 
por assaltos a banco na região 
do Vale Mamanguape, incluin-
do o roubo ao Banco do Bra-
sil do município de Jacaraú. A 
ação foi realizada pelas Polícias 
Civil e Militar e começou assim 
que houve o crime, sendo três 
dias de diligências em um local 
de mata fechada que servia de 
esconderijo para o grupo.

Foram presos: Bruno Car-
neiro da Costa, de 24 anos; 
Marciel Henrique da Silva, de 
24 anos; Leandro de Oliveira 
da Silva, de 24 anos; e ainda 
um soldado da Polícia Militar 
que mantinha envolvimento 
com o grupo criminoso, Ale-

xandre Gomes Barbosa. 
“Nós montamos um gru-

po de trabalho para investigar 
o possível local onde esses cri-
minosos se escondiam, chega-
mos até uma mata no municí-
pio de Jacaraú e encontramos 
um arsenal, entre explosivos, 
armas e outros materiais usa-
dos em explosões de institui-
ções bancárias”, disse o capitão 
Alberto Filho, comandante da 
2ª Companhia Independente 
da Polícia Militar, que tem sede 
na cidade de Mamanguape. 

O delegado Tércio Ro-
cha, responsável pelas inves-
tigações, disse que os presos 
formam uma organização cri-
minosa bem articulada. “Ao 
começarmos a levantar as in-
formações dessa quadrilha, fo-
mos pouco a pouco chegando a 

todos os integrantes, entre eles 
o policial militar, que foi levado 
para a sede do 1º Batalhão da 
PM, em João Pessoa. Todos os 
criminosos teriam participado 
do aluguel de um sítio para es-
conder o dinheiro que tinham 
roubado do Banco do Brasil e 
todas as outras armas”, frisou o 
delegado. Na ação, foram apre-
endidos armas, explosivos, 
munições de grosso calibre e 
outros objetos utilizados para 
a prática dos crimes.

Os suspeitos responderão 
pelos crimes de furto qualifica-
do, explosão, cárcere privado, 
posse de armamento e muni-
ção de uso restrito das Forças 
Armadas, posse de explosivo e 
organização criminosa. Os pre-
sos foram encaminhados para 
a Cadeia Pública. 

Presa a quadrilha que roubou 
Banco do Brasil de Jacaraú

ação policial No litoral NortE

Dois dos três podem ser vistos ao lado da mãe (foto), no espaço reservado dentro do parque

Foto: Secom-JP

- 12.291/2010 (federal) e 8.686/1998 (municipal) tornam obrigatória a manu-
tenção do exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC) nos estabelecimen-
tos comerciais e de fornecedores de serviços
- 8.304/1997 (municipal) e 10.421/2015 (estadual) obrigam aos fornecedores 
de bens e serviços a afixarem em local visível o número do telefone do Procon-JP
- 118/94 (federal) prevê que não poderá haver diferença de preços entre transa-
ções efetuadas com o uso do cartão de crédito, cheques ou dinheiro
- 10.962/2004 (federal) dispõe sobre a oferta e as formas de afixação de preços 
de produtos e serviços para o consumidor
- 5.903/2006 (federal) dispõe sobre as práticas inflacionais que atentam contra 
o direito básico do consumidor de obter informação adequada e clara sobre os pro-
dutos e serviços
- 8.846/1994 (federal) dispõe sobre a emissão de documentos fiscais e o arbitra-
mento da receita mínima para efeitos tributários
- 12.471/2012 (federal) dispõe sobre medidas de esclarecimentos ao consumidor
- 9.489/2011 (estadual) dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos 
manterem guichês adequados à altura e condizentes às necessidades das pessoas 
portadoras de deficiência
- 12.622/2013 (municipal) proíbe aos fornecedores substituir por mercadorias o 
troco devido aos consumidores
- 8.078/1990 (federal) dispõe sobre a obrigatoriedade da informação correta, cla-
ra, objetiva e em língua portuguesa da publicidade das promoções 
- 1.820/2013 (municipal) proíbe a cobrança de frete nas entregas resultantes 
de aquisição de produtos em lojas de móveis, eletrodomésticos e de material de 
construção
- 12.071/2011 (federal) proíbe aos estabelecimentos comerciais de exigirem va-
lor mínimo para compras com cartão de crédito
- 12.081/2013 (municipal) obriga os estabelecimentos que comercializam rou-
pas, vestuários, indumentárias ou similares a disporem pelo menos de um prova-
dor com acessibilidade às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida
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PREFEITURA DE SANTO TIRSO 

Ricardo discute parcerias com Portugal

O governador Ricardo 
Coutinho se reuniu, nessa 
sexta-feira, 5, com o pre-
feito da cidade portuguesa 
Santo Tirso, ocasião em que 
foram discutidas parcerias 
entre o Governo da Paraíba 
e Portugal. O secretário exe-
cutivo de Desenvolvimento 
Econômico, Wilbur Jacome, 
o secretário de Comunicação 
Institucional, Luís Torres, e o 
secretário da Receita, Marial-
vo Laureano, também par-
ticiparam do encontro, que 
aconteceu no Sapucaia Mar 
Hotel, em João Pessoa.

Ricardo destacou que as 
relações entre o Brasil e Por-
tugal são muito boas, em espe-
cial com a Paraíba, e só tendem 
a melhorar. Ele lembrou ainda 
que, em novembro do ano pas-
sado, a Paraíba participou do 
Expo-Fórum de Investimentos 
e Negócios (Investe Nordeste), 
que aconteceu justamente em 
Santo Tirso. Neste encontro, o 
Estado foi representando pelo 
secretário de Infraestrutura, 
Recursos Hídricos, Meio Am-
biente, Ciência e Tecnologia, 
João Azevedo, que apresen-
tou as potencialidades da Pa-
raíba aos empresários pre-
sentes ao evento.

O prefeito de Santo Tirso, 
Joaquim Couto, falou sobre as 
motivações que o trouxeram 
para a Paraíba. “Nossa vinda 
está relacionada com um pos-
sível intercâmbio, um convênio 
que ligue os dois territórios e 
traga mútuas vantagens. Tam-
bém viemos conversar sobre 
importações e investimentos. 
E ainda acerca do serviço na-
cional de saúde, as vantagens e 
desvantagens de oferecer este 
serviço público”, enfatizou.

FOTO: José Marques/Secom-PB

Prefeito de Santo Tirso 
ressaltou motivação por 
importações e investimentos 

O governador Ricardo Cou-
tinho se reuniu nessa quinta-
feira, 4, com o vice-presiden-
te executivo de Comunicação, 
Marketing, Relações Institucio-
nais e Sustentabilidade do Ban-
co Santander, Marcos Madurei-
ra, que veio dialogar sobre os 

investimentos e parcerias com 
o Estado. O representante do 
Santander ressaltou o interesse 
do banco em investir mais este 
ano na Paraíba, além de ofere-
cer toda a disponibilidade da 
instituição bancária às necessi-
dades do Estado.

Marcos Madureira, falou 
sobre a crise nacional e inter-
nacional e reconheceu que a 
Paraíba, apesar do momen-
to difícil que o País enfrenta, 
se encontra financeiramente 
equilibrada, devido ao traba-
lho e ao esforço do Governo. O 

vice-presidente do Santander 
elogiou a atual gestão e ainda 
frisou que tem todo interesse 
em participar da licitação da 
folha do Estado. A secretária 
de Estado da Administração, 
Livânia Farias, também partici-
pou da reunião.

Vice do Santander reconhece equilíbrio da PB

Governador Ricardo Coutinho lembrou que em novembro do ano passado a Paraíba participou do Expo-Fórum de Investimentos e Negócios na cidade de Santo Tirso

A reunião do Con-
selho Universitário 
(Consuni) que vai vo-
tar o regimento da 
eleição deste ano para 
reitor(a) na UFPB foi 
adiada para a próxima 
sexta-feira, 12. A ses-
são aconteceria nessa 
sexta, 5, às 9h, e che-
gou a ser aberta pela 
reitora Margareth Di-
niz, com um atraso 
de duas horas e meia. 
Mas incompatibilida-
des com o regimento 
dos órgãos delibera-
tivos da universidade 
impediram a continui-
dade do debate.

Logo após o início 
da reunião, o conse-
lheiro Laércio Losano, 
professor do Departa-
mento de Física, pediu 
a palavra para esclare-
cer que a votação na-
quela data desrespei-
taria o parágrafo 2º 
do artigo 5º do Regi-
mento dos órgãos de-
liberativos, segundo o 

qual, “havendo maté-
ria de caráter norma-
tivo na ordem do dia, 
deverão ser concedi-
dos a todos os conse-
lheiros, por ocasião 
da convocação, cópias 
dos anteprojetos de 
resolução a serem dis-
tribuídos”.

De acordo com o 
professor Losano, a mi-
nuta de resolução que 
seria analisada pelo 
Consuni não foi entre-
gue aos conselheiros 
no ato da convocação, 
realizada sempre como 
antecedência de 72 
horas. O documento 
foi entregue apenas 
na quinta-feira. 4, às 
11h19. “Essa reunião 
deverá ocorrer na sex-
ta-feira que vem a par-
tir das 11h20 [72 horas 
após a disponibilização 
da minuta]. Hoje, a re-
união fere o regimento 
dos órgãos deliberati-
vos”, destacou o pro-
fessor Laércio Losano.

Votação das regras da 
eleição na UFPB é adiada

CONSUNI
Defensoria 
Pública só vai 
atender urgências 
no Carnaval

O atendimento ao pú-
blico nas unidades da De-
fensoria na Paraíba durante 
o período de Carnaval será 
restrito apenas a casos de 
urgências, como mandados 
de segurança, prisão em 
flagrante e execução de ali-
mentos. Os serviços serão 
interrompidos porque na 
segunda-feira (8) é ponto 
facultativo e na terça-feira 
(9) é feriado de Carnaval. 
As atividades judiciais vol-
tam ao normal na quarta-
feira de Cinzas (10) a partir 
das 12h.

De acordo com deter-
minação do defensor pú-
blico geral Vanildo Oliveira 
Brito, durante o Carnaval, 
já a partir deste sábado 
(6) até a terça-feira (9), os 
defensores vão atender as 
urgências de acordo com 
o plantão judiciário nas 
Varas abertas nesses dias 
pelo Tribunal de Justiça do 
Estado. A escala das varas 
plantonistas ficará dispo-
nível no site da Defensoria 
(www.defensoria.pb.gov.
br) no menu Gerência Exe-
cutiva de Atendimento.

Ainda na iminência do 
anúncio de um possível 
aumento das passagens 
de ônibus, em João Pessoa, 
(confirmado ontem para 
R$ 3 a partir do próximo 
domingo, 7) o vereador 
Lucas de Brito (DEM) de-
clarou ser contrário à me-
dida. O parlamentar disse 
que a população pessoen-
se, que utiliza o transpor-
te coletivo, não tem con-
dições de arcar com este 
reajuste e sugeriu a com-
pensação de impostos es-
taduais e municipais como 
solução.

“Em um ano, as passa-
gens de ônibus na capital 
já tiveram dois aumentos: 
o primeiro em fevereiro do 
ano passado, com alta de 
4,25% e outro em julho, no 
montante de 12,65%. So-
mados, esses percentuais 
ficaram acima do índice da 
inflação oficial, que foi de 
10,67% nos últimos doze 
meses. Não vejo justifica-
tiva para mais este reajus-
te”, disparou Lucas.

“Não é justo que o pes-

Vereador aponta caminho 
para evitar reajuste na tarifa

PASSAGEM DE ÔNIBUS MAIS CARA

soense seja mais uma vez 
sacrificado. O Governo do 
Estado e a Prefeitura de 
João Pessoa precisam tomar 
para si a responsabilidade 
e evitar o reajuste, através 
da desoneração de impos-
tos, como o ICMS do Die-
sel, com a redução do ISS, 

como já fazem outros esta-
dos e capitais. Ou até mes-
mo compensando os cofres 
públicos com o aumento de 
outros impostos, como por 
exemplo o IPVA para carros 
de luxo, que custem acima 
de R$ 150 mil”, enfatizou o 
democrata.

Lucas propõe aumentar valor do IPVA para carros de luxo 

FOTO: Olenildo Nascimento/CMJP



UNIÃO  A

NACIONAL

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 6 de fevereiro de 2016

opiniao.auniao@gmail.com

Tavares
Elaine

Um ano de luta para os 
trabalhadores

A abertura dos trabalhos legislativos no Brasil mostrou 
que o ano de 2016 não vai ser fácil para os trabalhadores. Com 
a presença da presidenta Dilma, que falou para os deputados 
e senadores, buscando apoio para suas pautas, o que ficou 
nítido e claro é que muita luta será necessária para garantir 
que direitos não sejam tirados e outros possam vir. 

Não precisa ser muito esperto para saber que o tal 
ajuste será pago pela maioria dos trabalhadores, uma vez 
que o carro-chefe da sua proposta é a desvinculação das 
receitas. E o que isso significa: que com ela, o governo pode-
rá manejar os recursos do orçamento jogando verbas para 
onde julgar mais necessário.

Com isso, o orçamento da seguridade social, que envolve 
saúde, moradia, educação, assistência social e previdência, 
poderá ser movido para outros objetivos, coisa que atualmen-
te não pode ser feita. A Constituição define que arrecadação 
das contribuições sociais só podem ser gastas com o social. 
Desvinculando as receitas, o governo pode puxar recursos das 
contribuições sociais e garantir o superávit fiscal sem precisar 
criar outros tributos.

O argumento da presidenta para que aconteça a 
desvinculação é de que a carga tributária - que é a parte do 
orçamento que pode ser movida - diminuiu de 16% do PIB 
para 13,5%, enquanto que as contribuições previdenciárias 
aumentaram. A proposta é criar a CPMF e colocar parte dos 
recursos desse imposto na Previdência.

Não bastasse querer mexer nos valores orçamentários 
das contribuições sociais, a presidenta ainda quer fazer nova 
reforma na Previdência que vai aumentar a idade mínima, 
mudar o fator previdenciário e ajustar a previdência dos 
trabalhadores públicos. 

Nesse pequeno mas significativo pacote de propostas se 
esconde um mundo de mudanças que mexe diretamente com 
o bolso e vida da maioria dos trabalhadores, visto que os mais 
ricos seguirão acumulando sem maiores problemas. Dilma 
acenou com medidas que beneficiam os empresários médios 
e prometeu abrir novos mercados para os grandes exportado-
res, bem como a privatização de estratégicos espaços, como é 
o caso dos terminais dos portos públicos e estradas.

Mas se as metas do governo Federal não parecem muito 
atrativas para os trabalhadores, as outras pautas que estarão 
em debate nesse ano novo legislativo também representam 
péssimas mudanças, quando não um retrocesso abismal.

Um deles é a proposta de um Estatuto da Família, da 
bancada evangélica, que considera família apenas a união en-
tre um homem e uma mulher. Nada poderia ser mais atrasado 
que isso, mas já foi aprovado nas comissões.

Outro é o da redução da maioridade penal para 16 anos, 
que pretende encher as cadeias para melhor alimentar a roda 
do capital. Também estará em pauta a chamada lei antiterro-
rismo que nada mais é do que legalizar a criminalização das 
lutas sociais, visto que, hoje, o conceito de terrorismo ficou 
mais largo, abrangendo nele qualquer pessoa que se coloque 
em luta contra os governos.

Nessa linha de leis esdrúxulas está também a que crimi-
naliza os agentes de saúde que informarem às mulheres sobre 
soluções abortivas como, por exemplo, a pílula do dia seguin-
te, mesmo que em caso de estupro.

A pauta do ano igualmente se ocupará de temas como 
a permissão da terceirização sem limites, a retirada da Pe-
trobras como exploradora exclusiva do pré-sal, a revogação 
do estatuto do desarmamento, a privatização dos Correios 
e da Caixa Federal, a flexibilização do conceito do trabalho 
escravo e a redução da idade para o trabalho, que deverá 
ficar em 14 anos.

Permitirão os trabalhadores brasileiros a retirada de 
mais direitos? Suportarão uma nova reforma da Previdência? 
Estarão dispostos a aceitar retrocessos bárbaros e a consoli-
dação de preconceitos?

Recentes pesquisas mostraram que 1% da população 
mundial detém a riqueza equivalente aos 99% restantes, o 
que mostra que o abismo entre os mais ricos e os mais pobres 
só aumenta. Os dados ainda comprovam que 62 pessoas no 
mundo detém uma riqueza equivalente à riqueza da metade 
da população - ou seja, do que 3 bilhões e meio de pessoas.

Isso não é bolinho. São dados aterradores. Esse abismo 
se expressa igualmente nos países capitalistas, nos quais os 
índices de riqueza também aumentam e se separam drastica-
mente dos mais pobres. 

Ocorre que o capitalismo moderno e sua pedagogia da 
sedução ainda tem muito poder sobre as pessoas que, inge-
nuamente, acreditam que “com muito esforço” podem vencer 
na vida, “chegar lá”. Romper essa mentira é tarefa difícil, ainda 
mais se considerarmos a crise pela qual passa o sindicalismo, 
que deveria ser o espaço da rebeldia e da organização para a 
luta.

Sem trabalho de base e sem credibilidade essas entida-
des estão aí, em vida vegetativa. Caberá aos trabalhadores e 
aos que vivem sob a opressão do capital encontrar os cami-
nhos da luta para mudar tudo isso.

(Adaptado de adital.com.br)

Dilma sanciona projeto que muda 
novo Código de Processo Civil
Mudança veio pelo Projeto 
de Lei da Câmara 168/2015, 
aprovado em dezembro

O Diário Oficial da 
União publicou nessa sexta-
-feira, 5, lei que modifica 
o texto do novo Código de 
Processo Civil (CPC), de-
corrente de projeto (PLC 
168/2015) aprovado em 
dezembro pelo Congresso e 
sancionado na véspera pela 
presidente Dilma Rousseff. 
Foram revertidos mecanis-
mos antes adotados, como 
o fim do juízo prévio de ad-
missibilidade dos recursos 
especiais e extraordinários, 
assim como a regra que es-
tabelecia a obrigatoriedade 
do julgamento dos proces-
sos por ordem cronológica.

O novo CPC foi apro-
vado com previsão para 
começar a valer um ano 
depois da sua publicação, 
em 17 de março próximo. A 
intenção foi garantir tempo 
para que os profissionais 
atuantes no campo da Jus-
tiça se adaptassem às mu-
danças. Contudo, o desa-
grado de magistrados com 
algumas das inovações aca-
bou motivando alterações 
ainda antes do início da vi-
gência. O projeto sanciona-
do resultou na Lei 13.256 
de 2016.

Fernanda Yoneya e 
Fausto Macedo
Da Agência Estado

A campanha “10 Medidas con-
tra a Corrupção” superou, nesta se-
mana a marca de 1,3 milhão de as-
sinaturas de cidadãos que apoiam 
as propostas do Ministério Público 
Federal para reforçar o combate a 
desvios de recursos públicos e frau-
des contra o Tesouro. 

As sugestões de alteração le-
gislativa serão entregues ao Con-
gresso Nacional em forma de pro-
jeto de lei de iniciativa popular, a 

exemplo do que ocorreu com a Lei 
da Ficha Limpa. O objetivo é atin-
gir 1,5 milhão de assinaturas em 
todo o País. A campanha foi ini-
cialmente desenvolvida pela força-
-tarefa da Operação Lava Jato e 
depois referendada por uma co-
missão instituída pelo procurador-
-geral da República, Rodrigo Ja-
not. Os procuradores mobilizaram 
praticamente todos os estados e 
municípios em busca de adesões 
a um projeto que avaliam crucial 
para agilizar o cerco a corruptos e 
a fraudadores.

Até aqui, 885 instituições de 

diversos segmentos da sociedade 
civil como universidades, entidades 
religiosas, sindicatos, federações, 
associações, conselhos e entidades 
públicas já manifestaram apoio ao 
projeto “10 Medidas”.

A proposta contempla metas 
como a criminalização do enriqueci-
mento ilícito; o aumento das penas 
e crime hediondo para corrupção 
de altos valores; a celeridade nas 
ações de improbidade administrati-
va; a reforma no sistema de prescri-
ção penal; a responsabilização dos 
partidos políticos; e a criminaliza-
ção do caixa 2, entre outros ajustes.

Campanha para criar lei de iniciativa 
popular supera 1,3 milhão de assinaturas

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Proposta lançada pelo MPF tem recebido grande aceitação da população; lei deverá tornar mais rígido o combate à corrupção

O recurso especial é um instru-
mento processual para a contesta-
ção, perante o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), de determinadas deci-
sões dos Tribunais de Justiça Esta-
duais e dos Tribunais Regionais Fe-
derais. Já o recurso extraordinário é 
cabível junto ao Supremo Tribunal 
Federal (STF). Conforme o CPC ain-
da vigente, antes do envio desses 
recursos aos tribunais superiores, os 
tribunais de origem são obrigados a 
avaliar se nesses estão presentes de-
terminados requisitos.

Na prática, o juízo prévio de ad-
missibilidade permitia reduzir de 
modo significativo a quantidade de 
ações encaminhadas ao STJ e ao STF. 
Segundo alguns de seus ministros, a 
retirada do filtro do juízo prévio iria 
causar uma “enxurrada” de proces-
sos para dentro dessas duas cortes 
superiores. O senador Blairo Maggi 
(PR-MT), que relatou o PLC 168/2015 
no Senado, apoiou a retomada da re-
gra do atual CPC no novo código.

“A triagem de recursos feita pe-
los tribunais regionais poupa o STJ 
de receber 48% dos recursos espe-
ciais interpostos, o que corresponde 
a mais de 146 mil recursos, muito de-
les descabidos”, afirmou o senador 
durante a votação em plenário.

Cronologia
Pelo texto original do novo CPC, 

os juízes deveriam julgar os processos 
pela ordem em que ficassem prontos 
para decisão, medida que tenden-
te a priorizar ações mais antigas, 
com mais isonomia e transparência 
e preservação apenas das priorida-
des legais, como as causas de idosos 
e de pessoas com deficiências). Para 
os juízes, a medida causaria “enges-
samento”, pois ficariam impedidos 
de julgar segundo as circunstâncias 
específicas de cada processo. Com o 
PLC, a ordem cronológica obrigatória 
mudou para “preferencial”.

O projeto aprovado nessa sexta 
também limita o saque de valores pa-
gos a título de multa, pela parte con-
trária, antes da decisão definitiva da 
ação (trânsito em julgado). O texto 
original do novo CPC permitia o sa-
que antecipado também na pendên-
cia de alguns tipos de agravo (recur-
so), mas havia temor de que, em caso 
de reversão da decisão, fosse impos-
sível recuperar os valores já sacados.

Entre os dispositivos agora revo-
gados estão ainda o que possibilita-
va o julgamento, por meio eletrôni-
co, dos recursos e dos processos de 
competência originária em que não 
cabe sustentação oral dos advoga-
dos no momento do julgamento. O 
mesmo entendimento prevaleceu 
em relação a diversas hipóteses de 
cabimento de agravos e embargos 
no STF e no STJ.

Filtro do juízo prévio é retirado do CPC

FOTO: Reprodução internet
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STF volta atrás e decreta sigilo 
em processo que investiga Renan
Calheiros é investigado pelo 
Supremo sobre pagamento 
de pensão alimentícia

Gustavo Aguiar
Da Agência Estado

Menos de 24 horas de-
pois de tornar público o 
inquérito que investiga o 
presidente do Senado, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL), 
envolvendo a ex-amante do 
parlamentar, a jornalista Mô-
nica Veloso, o ministro Edson 
Fachin, relator do caso no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), voltou a decretar sigilo 
do processo. O caso, que re-
monta ao ano de 2007, ficou 
conhecido como “Renangate”.

A denúncia contra Re-
nan já foi liberada por Fachin 
para ser julgada no plenário 
do Supremo e, se for aprova-
da, o peemedebista passará a 
responder a processo como 
réu. Ainda não há uma pre-
visão para quando isso deve 
acontecer. A Procuradoria-
Geral da República (PGR) dis-
se que não iria se pronunciar 

sobre o restabelecimento da 
condição de sigilo do proces-
so.

O inquérito no STF inves-
tiga o pagamento de pensão 
alimentícia à Mônica por um 
lobista da empresa Mendes 
Júnior. Na denúncia, ofere-
cida ao Supremo em 2013, a 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica acusa o presidente do 
Senado de uso de documento 
falso, falsidade ideológica e 
peculato. O escândalo levou
-o a renunciar à presidência 
do Senado na ocasião para 
não ter o mandato cassado.

 Os documentos do pro-
cesso, que ficaram disponí-
veis nessa quinta, 4, no sis-
tema do STF, mostram que 
Calheiros não tinha recursos 
para bancar a pensão para a 
jornalista, com que ele teve 
uma filha fora do casamento. 
Em troca de ter recebido re-
cursos da empreiteira Men-
des Junior para arcar com 
seus gastos, o senador, se-
gundo a acusação, apresen-
tou emendas que favoreciam 
a empresa.

O juiz federal Sérgio Moro 
mandou soltar o empresário 
Otávio Marques de Azevedo, 
da empreiteira Andrade Gu-
tierrez. Também mandou sol-
tar o executivo da empreiteira 
Elton Negrão. Otávio Marques 
de Azevedo e Negrão fecharam 
acordo de delação premiada 
com a força-tarefa da Opera-
ção Lava Jato. O acordo ainda 
não foi homologado.

Otávio Marques de Aze-
vedo e Negrão foram presos 
no dia 19 de junho de 2015 
na Operação Erga Omnes, bra-

ço da Lava Jato que pegou os 
maiores empreiteiros do País 
- no mesmo dia foi preso Mar-
celo Bahia Odebrecht.

Em troca da liberdade 
que perderam há 228 dias, 
Otávio Marques de Azevedo e 
Elton Negrão decidiram contar 
o que sabem do esquema de 
propinas instalado na Petro-
bras e nas obras de Angra 3.

Formalmente, o emprei-
teiro e o executivo são acusados 
pelo Ministério Público Federal 
pelos crimes de corrupção e la-
vagem de dinheiro em contra-
tos da Andrade Gutierrez com a 
estatal petrolífera.

O jornal “O Estado de 
S.Paulo” tentou falar com o ad-
vogado da Andrade Gutierrez, 
o criminalista Celso Vilardi, 
mas ele não foi localizado.

O juiz Vallisney de Sou-
za Oliveira, da 10ª Vara da 
Justiça Federal em Brasília, 
decidiu ontem manter presos 
o lobista Mauro Marcondes 
Machado e a mulher dele, 
Cristina Mautoni, acusados 
de operar suposto esquema 
de lobby e corrupção para 
“comprar” medidas provisó-
rias no Governo Federal. O 
caso, revelado pelo jornal O 
Estado de S.Paulo em outu-
bro, é investigado na Opera-
ção Zelotes.

 Os advogados do ca-
sal haviam solicitado a sua 
libertação justificando que 
ambos têm relevantes pro-
blemas de saúde. Mauro so-
freria de hipertensão, insu-
ficiência renal e precisaria 
de implante de marcapasso. 
Cristina sentiria fortes do-
res em razão de uma cirur-
gia vascular nas pernas feita 

em outubro. No caso dela, a 
defesa sugeriu, alternativa-
mente, a transferência para 
a prisão domiciliar.

 O magistrado, na de-
cisão, justificou que o caso 
de Mauro já foi analisado, 
não cabendo reconsideração 
agora. Quanto a Cristina, ar-
gumentou que ainda não foi 
feito um laudo judicial sobre 
suas condições de saúde. Ele 
determinou uma perícia a ser 
realizada na próxima quinta-
feira, 11. Uma eventual saída 
do regime fechado depende-
rá da avaliação médica.

 O juiz ainda destacou 
que a prisão do casal é neces-
sária para conveniência da 
instrução criminal, ainda em 
curso, e garantia da ordem 
pública.

 Cristina, inicialmente, 
cumpriu prisão preventiva 
em casa, pois se recuperava 
de uma cirurgia vascular. Em 
janeiro, contudo, a Justiça 
determinou a remoção dela 

para uma unidade prisional 
em Brasília, baseada em lau-
do médico da Polícia Federal 
que indicava estar apta ao re-
gime fechado.

 Cristina tem se apre-
sentado de cadeira de rodas 
nas audiências da Zelotes e 
reclamado de condições ina-
dequadas na cadeia. Após as 
queixas, foi transferida para 
uma sala especial na PF, a 
mesma em que ficou preso 
o senador Delcídio Amaral 
(PT-MS), detido na Operação 
Lava Jato.

Nessa sexta-feira, a Jus-
tiça ouve mais testemunhas 
de defesa de réus da Zelotes. 
O deputado federal José Gui-
marães (PT-CE) informou em 
ofício não ter o que declarar 
sobre os fatos investigados, 
o que ensejaria sua dispen-
sa. Ele foi arrolado pela de-
fesa do réu Eduardo Valadão 
como um dos congressistas 
que participaram da discus-
são das normas.

O senador Renan Calheiros é acusado de pagar pensão alimentícia à jornalista Mônica Veloso por intermédio de um lobista

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Por decisão do 
ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
Luís Roberto Barro-
so, a Presidência da 
República e o Sena-
do Federal deverão 
se manifestar sobre o 
recurso que questiona 
o rito definido pela 
Corte para o proces-
so de impeachment 
da presidente Dilma 
Rousseff.

O recurso foi apre-
sentado na última 
segunda-feira pelo 
presidente da Câma-
ra, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ). A decisão 
do Supremo inclui ain-
da o PCdoB, autor da 
ação. A Presidência e o 
Senado têm até o dia 
19 de fevereiro para se 
manifestarem.

Em uma segunda 
etapa, a Advocacia-
Geral da União e a 
Procuradoria-Geral da 
República também se-
rão ouvidas sobre o as-
sunto e também terão 
prazo para apresenta-
rem pareceres. Apenas 
após essas manifesta-
ções, Barroso decidirá 
sobre o recurso. 

Segundo o mi-
nistro, a medida é 
necessária pela rele-
vância da ação e pela 
necessidade de se 
preservar o princípio 
do contraditório e da 
ampla defesa.

Na última terça-
feira (2), o ministro 
Marco Aurélio Mello 
classificou como “pre-
cipitada” a postura 
de Eduardo Cunha em 
apresentar recurso an-

tes mesmo da publica-
ção do acórdão, que 
traz o resultado no 
julgamento. A decla-
ração levantou dúvi-
das sobre se o recurso 
será reconhecido.

Em dezembro, o STF 
anulou a comissão pró
-afastamento formada 
na Câmara dos Deputa-
dos e deu mais poder ao 
Senado no processo de 
impeachment.

Contrariando o 
que pretendia Cunha, 
a maioria dos minis-
tros entendeu que 
não cabe votação se-
creta para a eleição da 
Comissão Especial que 
vai elaborar parecer 
pela continuidade ou 
não do pedido de im-
peachment contra a 
presidente.

O Supremo Tribu-
nal Federal também 
definiu que o Senado 
não fica obrigado a 
instaurar o impeach-
ment, caso a Câmara 
decida pela abertu-
ra do processo. Para 
os ministros, cabe à 
Câmara autorizar e 
admitir o processo, 
enquanto ao Senado 
cabe decidir sobre a 
instauração.

Críticas
O recurso apre-

sentado por Eduardo 
Cunha  não poupou o 
STF  de críticas. “Nunca 
na história do Supre-
mo Tribunal Federal se 
decidiu por uma inter-
venção tão profunda 
no funcionamento in-
terno da Câmara dos 
Deputados, restringin-
do, inclusive, o direito 
dos parlamentares”, 
afirmou.

Supremo dá prazo à 
Presidência e Senado

RIto Do IMPEACHMENt

Karine Melo
Da Agência Brasil 

Fábio Fabrini
Da Agência Estado

Justiça nega liberdade a dois 
lobistas da Operação Zelotes 

Moro liberta empresário da 
construtora Andrade Gutierrez

BRASÍLIA

oPERAÇÃo LAVA JAto

Otávio Marques 
e Negrão foram 
presos no dia 19 
de junho de 2015 
na Operação 
Erga Omnes

Oposição tenta
criar CPI para 
apurar fraude
em merenda
Da Agência Estado

Deputados de oposição 
ao governo na Assembleia Le-
gislativa de São Paulo (Alesp) 
estão coletando assinaturas 
para criar uma comissão par-
lamentar de inquérito (CPI) 
sobre o esquema de fraude na 
compra de alimentos de me-
renda escolar por prefeituras 
do interior paulista, informa 
o jornal O Estado de S. Paulo. 
O líder do PT na Casa, Geraldo 
Cruz, conseguiu até agora 19 
das 32 rubricas necessárias

O deputado Fernando Ca-
pez (PSDB), presidente da As-
sembleia, foi o primeiro a assi-
nar o pedido. Ele foi citado por 
investigados na Operação Alba 
Branca como um dos supostos 
beneficiários de propina sobre 
contratos da Secretaria de Es-
tado da Educação. O tucano, 
que nega o envolvimento no 
esquema, diz estar disposto a 
“furar” a fila de comissões que 
estão protocoladas na Casa se 
a oposição reunir as assinatu-
ras necessárias.

 “Pouco importa se exis-
tem cinco ou dez pedido na 
frente. Eu vou instalar porque 
o fato é grave”, diz Capez. O pre-
sidente da Cooperativa Orgâ-
nica Agrícola Familiar (Coaf), 
Cássio Chebabi, apontado 
como pivô do esquema, afir-
mou ter sofrido “retaliações e 
ameaças” por mensagem de 
WhatsApp de um assessor de 
Capez quando o pagamento da 
propina atrasava.

 “Desde 2011, os tuca-
nos já enterraram 26 CPIs, 
esperamos que essa não seja 
a 27ª”, afirmou a deputada 
petista Beth Sahão.

Aliado do governador 
Geraldo Alckmin, o deputado 
Campos Machado (PTB) diz 
ser contra a comissão. “Há 20 
anos eu defendo que, se existe 
um fato sendo investigado pelo 
Ministério Público, o resultado 
da CPI vai acabar caindo lá. O 
que querem é um enforcamen-
to moral do Capez”, disse.

Da Agência Estado



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 6 de fevereiro de 201620

O governo sul-coreano 
ordenou ao Exército que 
responda de forma efetiva

Japão e Coreia do Sul vão reagir a
teste de satélite de norte-coreanos

Mundo

O ministro da Defe-
sa da Coreia do Sul, Han 
Min-koo, ordenou ontem 
ao Exército que responda 
de forma “ativa” ao anún-
cio de lançamento norte-
-coreano de um satélite a 
bordo de um foguete, en-
quanto Tóquio testa um 
sistema de alerta.

“As nossas Forças 
Armadas devem manter 
uma excepcional prepa-
ração física e mental para 
o combate”, afirmou Han 
Min-koo, durante uma 
reunião de emergência 
com autoridades milita-
res por causa do anúncio 
feito na terça-feira (2) 
pelo regime da Coreia do 
Norte.

O ministro ordenou 
ao Exército, na mesma 
reunião, que “reaja de 
forma ativa”. Apesar das 
declarações, não se espe-
ra que a Coreia do Sul res-
ponda militarmente no 
caso de a Coreia do Norte 
concretizar o lançamento.

O regime de Kim 
Jong-un comunicou a vá-
rias entidades internacio-
nais, como a Organização 
Marítima Internacional 
(OIM), que colocará em 
órbita um “satélite” en-
tre os próximos dias 8 e 
25, havendo a suspeita de 
que em discussão está, na 
realidade, o lançamento 
encoberto de um míssil.

O ministro da Defesa 
de Seul também adiantou 
que a Coreia do Sul e os 
Estados Unidos da Améri-
ca vão destacar um grande 
dispositivo de vigilância 
para efetuar um exaustivo 
acompanhamento da tra-
jetória do foguete espa-
cial norte-coreano.

Já o Japão testou on-
tem o seu sistema de 
alerta implantado em 
todo o país, diante da 
possibilidade de ter de 
utilizá-lo em breve por 
causa do anúncio da Co-
reia do Norte.

A entidade japonesa 
de bombeiros e preven-
ção de desastres usou 
o serviço de avisos de 
emergência J-Alert para 
enviar uma mensagem a 
diferentes autoridades 
locais, informou a agên-
cia Kyodo.

O J-Alert faculta aler-
tas rápidos do gover-
no central para facilitar 
evacuações urgentes e 
outras ações em caso de 
desastre.

O ministro dos Negó-
cios Estrangeiros, Fumio 
Kishida, garantiu ontem 
que o Japão está prepara-
do para responder, caso 
seja necessário, e também 
vai “continuar a exercer a 
sua influência” para reu-
nir e analisar informação 
com o objetivo de “prote-
ger a segurança” nacional.

“O Japão também vai 
cooperar com a comuni-
dade internacional para 
instar a Coreia do Norte 
a atuar com moderação”, 

disse ainda o chefe da Di-
plomacia nipônica, citado 
pela agência de notícias.

Por seu lado, o minis-
tro da Defesa, Gen Naka-
tani, revelou que mante-
ve hoje conversações de 
alto nível com os seus ho-
mólogos de Washington 
e Seul, através de uma 
videoconferência em que 
trocaram informações.

As três potências “co-
laboram de perto” para 
analisar as atuais circuns-
tâncias, frisou.

O último lançamento 
desse tipo por parte da 
Coreia do Norte aconte-
ceu em 2012, quando a 
Coreia do Norte conse-
guiu colocar em órbita 
um satélite através do seu 
foguete de longo alcance 
Unha-3, uma ação que a 
comunidade internacio-
nal considerou como par-
te do seu programa de de-
senvolvimento de mísseis 
intercontinentais e que 
deu lugar à aplicação de 
novas sanções por parte 
da ONU.

Mudanças em voos
As companhias aére-

as japonesas ANA e Japan 
Airlines (JAL) anunciaram 
ontem mudanças em di-
versos planos de voo de-
vido à intenção anunciada 
pela Coreia do Norte de 
lançar em breve um fogue-
tão, teoricamente para pôr 
um satélite em órbita.

Entre os dias 8 e 25 
de fevereiro – prazo dado 
pela Coreia do Norte –, as 
duas transportadoras vão 
desviar os aviões que so-
brevoam as águas ao lar-
go das Filipinas, onde po-
dem cair fragmentos.

A alteração vai afe-
tar três voos regulares 
da ANA – dois que ligam 
Tóquio a Manila, e um 
terceiro entre Jacarta e 
Tóquio – e dois da JAL (de 
Jacarta para Tóquio e de 
Tóquio para Manila).

As ligações devem re-
gistrar atrasos entre cinco 
e dez minutos, segundo as 
duas companhias aéreas.

O regime comunista 
assegura que o seu pro-
grama espacial tem fins 
puramente científicos, 
mas os Estados Unidos e 
os seus aliados – Coreia 
do Sul e Japão – conside-
ram-no uma cobertura do 
seu programa de desen-
volvimento de mísseis ba-
lísticos intercontinentais.

Da Agência Lusa

Especialistas da ONU apela-
ram ontem às autoridades do Rei-
no Unido e da Suécia para liber-
tar Julian Assange, fundador do 
WikiLeaks, e respeitar o seu direi-
to à liberdade de deslocamento.

O Grupo de Trabalho sobre 
Detenção Arbitrária da ONU de-
clarou que a privação de liber-
dade ilegal de longo prazo foi 
aplicada a Assange por causa de 
uma investigação “pouco ativa” 
da procuradoria da Suécia. A de-
tenção de Assange foi realizada 
em detrimento do direito inter-
nacional.

Além disso, o Grupo de Traba-
lho afirmou que “a privação de li-
berdade de Assange deve ser ces-
sada, a sua inviolabilidade pessoal 
e o direito à liberdade de desloca-
mento devem ser respeitas e que 
deve ter o direito à compensa-
ção”. Entretanto, recomendações 
do grupo não são obrigatórias.

Em 2006, o jornalista Assange 
fundou o site WikiLeaks, que pu-
blica materiais secretos expondo 
corrupção e outros crimes de vá-
rios países. Inicialmente, o alvo do 
site era descobrir e tornar públi-
cos os casos de corrupção na Ásia 
Central, na China e na Rússia, mas 
o WikiLeaks também publicava 

matérias sobre crimes do gover-
no e empresas ocidentais. Assan-
ge foi o líder do grupo de nove 
coordenadores do site, mas não se 
considerava “fundador” e sim um 
“editor-chefe”.

Em 2010, as autoridades sue-
cas formalizaram acusações con-
tra Assange por coerção sexual e 
estupro. Desde 2012, o fundador 
do WikiLeaks reside na embaixa-
da do Equador em Londres para 
evitar extradição por autoridades 
suecas aos Estados Unidos, onde 
pode encarar processos criminais 
por espionagem e publicação de 
milhares de documentos confi-
denciais.

ONU pede liberdade para Assange
APELo Ao REIno unIdo E À SuÉCIA

Da Agência Sputinik Brasil 

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, foi acusado por autoridades suecas de coerção sexual e estupro em 2010

Papa se reunirá com patriarca ortodoxo
O encontro histórico 

entre o papa Francisco e o 
patriarca ortodoxo russo Ki-
rill, que ocorrerá no dia 12 
deste mês em Havana vai se 
centrar na perseguição aos 
cristãos, informou ontem o 
chefe das Relações Exterio-
res da Igreja Ortodoxa russa, 
metropolitano Hilarion de 
Volokolamsk.

“O tema das persegui-
ções aos cristãos será cen-
tral neste encontro”, disse 

Hilarion, em entrevista co-
letiva sobre a visita do pa-
triarca russo em países da 
América Latina.

Nesta reunião, também 
serão abordados temas re-
ferentes a relações bilate-
rais e política internacional. 
“O encontro terminará com 
a assinatura de uma decla-
ração conjunta”, acrescen-
tou Volokolamsk.

Será “o primeiro en-
contro da história” entre os 

dois principais dirigentes 
dos cristãos do Ocidente e 
do Oriente separados, desde 
o cisma de 1054 que dividiu 
a Igreja Católica em duas, in-
formou o Vaticano.

O encontro ocorrerá 
à margem de uma visita à 
América Latina do patriarca 
Kirill, cuja Igreja conta com 
130 milhões de fiéis, e da via-
gem ao México do papa Fran-
cisco, que guia 1,2 bilhão de 
católicos.

Segundo o porta-voz, o 
patriarca russo não queria 
que o encontro ocorresse na 
Europa. “Foi precisamente 
com a Europa, que está vin-
culada à grave história de se-
paração e conflitos entre os 
cristãos.”

O representante da Igre-
ja Ortodoxa disse esperar 
que o encontro entre Fran-
cisco e Kirill “abra uma nova 
página nas relações entre 
ambas as Igrejas”.

EnConTRo HISTÓRICo 

Estado Islâmico sofre baixa nas tropas
O grupo extremista Esta-

do Islâmico perdeu, nos últi-
mos meses, milhares de inte-
grantes na Síria e no Iraque, 
segundo dados dos serviços 
secretos norte-americanos 
divulgados na última quinta-
-feira pela Casa Branca. 

Na sua entrevista coleti-
va diária, o porta-voz da Pre-
sidência dos Estados Unidos, 
Josh Earnest, informou que 
os serviços de inteligência do 
país estimam que, atualmen-
te, o Estado Islâmico tem 
entre 19 mil e 25 mil comba-
tentes nesses dois países.

O mais recente relató-
rio dos serviços de infor-
mação dos Estados Unidos 
apontava que existiam en-
tre 20 mil e 31,5 mil mem-
bros efetivos – que se trata 
de um declínio significativo, 
de acordo com os cálculos 
norte-americanos.

“O fato de o número ser 
menor do que antes é uma 
indicação de que temos re-
tirado muitos integrantes 
do campo de batalha e que 
temos dificultado ao Estado 
Islâmico o reabastecimento 
das suas fileiras por via das 

forças estrangeiras”, indicou 
Josh Earnest.

O universo de 25 mil 
membros efetivos do Esta-
do Islâmico no Iraque e na 
Síria inclui os integrantes 
estrangeiros.

Combate
O presidente norte-

-americano, Barack Obama, 
garantiu no final do mês pas-
sado que os Estados Unidos 
vão combater o grupo extre-
mista Estado Islâmico em 
outros países, além da Síria 
e do Iraque, se necessário, 

destacando o crescente foco 
na Líbia.

Obama convocou o Con-
selho de Segurança Nacional 
para discutir a situação na 
Líbia, devido ao temor de 
que um vazio de governança 
no país norte-africano o tor-
ne vulnerável à presença do 
Estado Islâmico.

“O presidente enfatizou 
que os Estados Unidos vão 
continuar a combater ter-
roristas do Estado Islâmico 
em todos os países onde for 
necessário”, informou a Casa 
Branca após o encontro.

dAdoS dA CASA BRAnCA

“As nossas 
Forças Armadas 
devem manter 
uma excepcional 
preparação 
física e mental 
para o combate”,
afirmou o 
ministro da 
Defesa da 
Coreia do Sul, 
Han Min-koo

Foto: Kirstay  Wigglesworth/Associated Press/Estadão
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DESAFIO nA prAIA DO jAcAré

Vôlei Internacional em JP
Rússia, Suécia e Brasil 
se enfrentam em 
disputas amistosas

Página 24

Sousa e Botafogo fazem 
jogo de seis pontos no 
Estádio Marizão

Em pleno sábado de Car-
naval, o esporte estará presen-
te nas areias da Praia do Jacaré, 
em Cabedelo, com o Desafio 
Internacional de Vôlei de Praia, 
a partir das 14h. O torneio vai 
contar com a participação de 
duas duplas da Rússia e uma 
da Suécia, além de três par-
cerias paraibanas. As atletas 
europeias estão treinando na 
Paraíba desde o dia 25 de ja-
neiro, na Praia do Cabo Bran-
co, para as etapas do Circuito 
Mundial, que vão acontecer 
em Maceió-AL e Fortaleza-CE 
nos próximos meses. As du-
plas russas são, Daria Rudykh/
Elizaveta Zayonchkovskaya e 
Olga Kozhadei/Elena Fediu-
nova, que são orientadas pelo 
treinador paraibano Ticão. 
A dupla sueca é formada por 
Hulda Larson/Silje Radstrom, 
e treinam em Tambaú. Elas fa-
zem parte do intercâmbio que 
o Centro de Treinamento Vôlei 
Vida faz com jogadores de paí-
ses nórdicos todo início de ano.    

   Além das atletas estran-
geiras, estão confirmadas 
as duplas, Nayara Pontes/
Raiane Grise, Lydia Mousi-
nho/Rita Costa e Andrezza 
Chagas/Andreia Chagas, que 
vão representar a Paraíba no 
desafio. O presidente da Fe-
deração Paraibana de Vôlei, 
Carlos Fernandes, destacou 

Atletas russos estão na Paraíba se preparando para o Circuito Mundial que terá etapas nas cidades de Maceió e Fortaleza

A Raposa, que faz boa campanha no Paraibano deste ano, perdeu mando de campo e terá que fazer partida contra equipe do Maranhão na cidade de João Pessoa

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

a importância de aproveitar 
o intercâmbio com atletas 
de fora do país. Ele espera o 
comparecimento do públi-
co durante o torneio, apesar 
dos festejos de momo. “É 
uma concorrência forte, mas 
o torneio reunirá atletas pa-
raibanas e do exterior, mos-
trando o nível da competição 
que teremos para apresentar. 
Acredito que reuniremos um 

grande público”, disse. 
  Para Nayara Pontes, o in-

tercâmbio com atletas de fora 
do país é fundamental e im-
portante para aprender e co-
nhecer a dinâmica que o  vôlei 
é tratado lá fora. A paraibana 
destacou a qualidade das ad-
versárias, que treinam visan-
do competições mundiais. “O 
nível é o melhor possível com 
todas buscando um aprimo-

ramento e técnica para o de-
safio mundial. Aproveitarei o 
máximo para conseguir mais 
ensinamentos com as russas e 
suecas”, avaliou.

 Já Rita Costa, parceira de 
Lydia Mousinho, é só satisfa-
ção e ansiedade em partici-
par de um torneio com atletas 
de ponta do vôlei internacio-
nal. A paraibana ressaltou 
que outros torneios possam 

acontecer para que o inter-
câmbio com atletas de outros 
países possam vir ao Estado. 
“É muito legal e importan-
te este relacionamento com 
as meninas de fora para que 
possamos conhecer e apren-
der os estilos diferenciados. 
Torço que possam vir garotas 
de  outros países, onde quem 
ganha é o esporte da Paraíba”, 
observou. 

A Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF) confir-
mou ontem, que o jogo entre 
Campinense e Imperatriz-
MA, marcado para o próximo 
dia 16, pela segunda rodada 
da Copa do Nordeste/2016, 
acontecerá no Estádio Al-
meidão, em João Pessoa. A 
exigência é que o clube jogue 
a pelo menos 100 km de dis-
tância de Campina Grande, e 
por isso a capital paraibana 
foi escolhida. 

A decisão foi em virtude 
da punição da Raposa, im-
posta pelo Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva (STJD), 

quando o árbitro reserva 
Pablo dos Santos foi atingido 
por um objeto atirado pela 
torcida, durante o jogo contra 
o Bahia, pelas quartas de final 
da Copa do Nordeste, edição 
do ano passado. 

  O árbitro sentiu o golpe 
e ficou com a cabeça sangran-
do. O Rubro-Negro estreia no 
Nordestão no próximo dia 13, 
diante do ABC-RN, às 19h30, 
no Estádio Frasqueirão, em 
Natal-RN. 

Esta não é a primeira vez 
que o time serrano perde o 
mando de campo e joga na 
capital. Em 2014, a Raposa 

estreou no Campeonato Bra-
sileiro da Série D, contra a Ja-
cuipense da Bahia, no Almei-
dão. Naquela oportunidade, 
a punição foi por incidentes 
envolvendo a torcida rubro-
negra, ocorrido em um jogo 
de 2012, contra o Baraúnas, 
em Mossoró. 

   Para a diretoria rapo-
seira, atuar novamente na 
capital é um “peso” a menos 
para o clube, que vai cons-
cientizar a torcida para evitar 
novos problemas para que o 
campeão Estadual de 2015 
não seja novamente punido. O 
presidente do clube, William 

Simões, deseja o apoio da tor-
cida, mesmo com a partida 
em João Pessoa, mas solicita-
rá prudência para que o time 
não sofra novos castigos. 

“Temos que conscien-
tizar a torcida que vá a cam-
po para torcer, incentivar 
e apoiar o grupo. Seremos 
severos com aqueles que de-
sejam apenas fazer confusão. 
Não vamos admitir badernei-
ros que só vão a campo para 
fazer confusão e prejudicar o 
clube”, desabafou o dirigente. 

   Na avaliação do gerente 
de futebol, Luciano Mancha, 
toda confusão gera uma per-

da enorme financeiramente 
para o clube punido, em espe-
cial ao Campinense, que terá 
que se deslocar de Campina 
Grande para outro local. 

Segundo ele, é ruim para 
todos, inclusive para a torcida 
que vai novamente se deslo-
car para jogar fora da Serra 
da Borborema. “Temos que 
punir e deixar de fora este 
pessoal que só faz prejudicar 
o Campinense nas partidas 
oficiais. Novas despesas para 
todos que estarão envolvidos, 
onde por um ou dois, pagarão 
vários sem culpa no cartório”, 
frisou. 

Campinense x Imperatriz será no Almeidão
COPA DO NORDESTE 2016 Torneio de 

Basquete de 
Praia será 
na capital

Brasileiro de 
Triathlon com 
apenas 100 
vagas abertas

Arrecadar recursos para 
as equipes femininas de bas-
quete master da Paraíba par-
ticiparem do IX Campeonato 
Norte-Nordeste Master, que 
ocorrerá na cidade de For-
taleza-CE, entre os dias 25 a 
29 de maio. Este é o objetivo 
da realização do I Torneio 
Divino Fogão de Basquete de 
Praia, que será realizado nos 
dias 27 e 28 deste mês, na 
Praia de Tambaú, em frente 
ao Bar do Arpoador.

O torneio abrangerá as 
categorias sub-15 e adulto, 
ambas no naipe masculino 
e feminino, com cada equi-
pe podendo inscrever no 
mínimo cinco e no máximo 
oito atletas. Para solicitar 
inscrição, de acordo com a 
organização do evento, os 
interessados deverão enviar 
e-mail para torneiobasque-
tedepraiapb@gmail.com. A 
solicitação será respondida 
com todas as informações 
necessárias, além do regula-
mento e a ficha de inscrição.

O basquete de praia é 
uma modalidade já bastan-
te vivenciada em outros es-
tados do País, já tendo sido 
praticada há muito tempo na 
Paraíba, no entanto, restou 
esquecida nos últimos anos. 

João Pessoa é um lugar 
extremamente propício para 
a prática de esportes na mo-
dalidade de praia, motivo 
pelo qual este torneio busca 
disseminar e resgatar o bas-
quete de praia no Estado.

A Federação Paraiba-
na de Triathlon, que tem à 
frente o desportista Márcio 
Córdula, informou ontem 
que restam apenas 100 
vagas para o Campeona-
to Brasileiro de Triathlon, 
que será realizado na Praia 
do Cabo Branco, em João 
Pessoa, no dia 9 de abril. 
Duzentas inscrições já fo-
ram feitas por renomados 
atletas do País, muitos de-
les com experiência em 
competições internacio-
nais. Dos 300 participan-
tes, 40 vagas serão de pa-
raibanos.

Conforme o presidente 
da federação, os interessa-
dos devem acessar o site 
da Confederação Brasileira 
de Triathlon (http://www.
cbtri.org.br), no link  “Ins-
crições Online – Cursos e 
Competições”, até as 20 ho-
ras, do dia 27 de março. O 
organizador é a Federação 
de Triathlon da Paraíba. O 
Rio Grande do Norte conta 
com 50 inscritos. Pernam-
buco com 35, São Paulo 
com 33, Paraíba com 30 e 
Rio de Janeiro com 24.
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Brasil compete na ginástica de
trampolim em Jogos Olímpicos

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 6 de fevereiro de 2016

Rafael Andrade será o 
primeiro atleta desde a 
Olimpíada de Sydney

A ginástica de trampolim inte-
gra o programa dos Jogos Olímpicos 
desde a edição de Sydney, em 2000. 
Contudo, será no Rio de Janeiro que 
o Brasil verá o seu primeiro repre-
sentante em ação no evento. A mis-
são é de Rafael Andrade, ginasta de 
29 anos nascido em Goiânia (GO), 
que carimbou o nome após o Mun-
dial da Dinamarca, em novembro 
de 2015. Em agosto deste ano, ele 
pretende alcançar a maior pontua-
ção da carreira.

Rafael já tinha feito história 
em 2011, quando ficou com a prata 
em Guadalajara, o primeiro homem 
do País a subir ao pódio em Jogos 
Pan-Americanos. Para conseguir a 
classificação direta para as Olimpí-
adas, ele precisaria terminar entre 
os oito melhores da competição. 
Sua meta, menos audaciosa e dian-
te de fortes adversários, era ficar no 
grupo dos 24 mais bem colocados. 
Assim, ele teria a chance de buscar 
a vaga por mérito durante o even-
to-teste, em abril, no Rio de Janeiro, 
quando será fechada a lista dos 16 
que competirão nos Jogos. 

Contudo, Rafael terminou em 
36º lugar no Mundial, com 102,325 
pontos. Sem a vaga por mérito téc-
nico, restava a disputa interna do 
País, já que o Brasil, como sede dos 
Jogos, classificaria para as Olimpía-

das o atleta com o melhor resultado 
na Dinamarca. 

“Era uma competição difícil e a 
disputa pela vaga também era com 
o feminino, porque só tinha uma 
para o Brasil. O meu grupo foi o pri-
meiro a competir e precisei esperar 
o dia inteiro para ver o ranquea-
mento. Eu sabia que tinha feito uma 
boa competição, mas que precisava 
de um pouco mais para entrar no 
grupo do evento-teste”, relembra.

Na disputa interna, o ginasta 
goiano precisava terminar na fren-
te dos compatriotas Luiz Arruda 
Júnior (72º lugar), Carlos Ramirez 
Pala (107º), Camilla Gomes (43º), 
Ingrid Maior (48º) e Daienne Lima 
(76º). “Eram menos atletas no fe-
minino. Estava mais fácil para elas e 
o que contava era o ranqueamento. 
Comecei a olhar o resultado depois 
que elas competiram e eu estava 
bem próximo da Camilla. A cada 
grupo, ela foi caindo e eu, me man-
tendo. Nos últimos grupos, vi que 
tinha chance, mas esperei ouvir da 
equipe, oficialmente, que a vaga era 
minha”.

“Foi a realização de um grande 
sonho. Eu decidi nos dois últimos 
anos me dedicar só ao trampolim, 
treinar no exterior e concorrer à 
vaga. Fiz o melhor que podia em 
termos de treinamento e prepara-
ção, morando na Alemanha e prin-
cipalmente na Inglaterra”, explica 
o ginasta, que está na modalidade 
desde os 10 anos de idade e integra 

a Seleção Brasileira desde 2005. 
“O Mundial foi o resultado de todo 
esforço que eu fiz e o melhor que 
poderia ter acontecido para mim”, 
comemora. 

Contemplado com o Bolsa 
Atleta internacional do Ministério 
do Esporte, Rafael continuará mo-
rando e treinando na Europa até 
os Jogos Olímpicos, onde aproveita 
o contato com técnicos e atletas de 
diversos Países. O objetivo, agora, é 
ultrapassar a pontuação alcançada 
na Dinamarca e conseguir, no Rio 
de Janeiro, uma superação pessoal. 

“Quero fazer meu recorde de 
pontuação nas Olimpíadas e, para 
isso, aumentar de pouquinho em 
pouquinho nas competições até lá. 
Meu recorde hoje é o do Mundial, 
mas ainda não foi exatamente como 
eu esperava. Vou treinar bastante 
para conseguir cerca de 105 pontos 
nas Olimpíadas. Seria a competição 
perfeita para mim”, estima.

Antes dos Jogos, o ginasta com-
petirá em etapas da Copa do Mun-
do em Baku, Suíça e Itália, além do 
evento-teste, no dia 20 de abril, na 
Arena Olímpica do Rio. “Quero sen-
tir como vai ser essa atmosfera no 
Brasil e ter uma primeira impres-
são para me preparar psicologica-
mente”, planeja. “Estou tentando 
me controlar e não deixar a ansie-
dade tomar conta, como aconteceu 
no Pan do Rio, em 2007”, compara. 
Na ocasião, Rafael terminou com o 
oitavo e último lugar.

“Na nossa meta, será um 
excelente resultado se o Ra-
fael ficar no Top 12 das Olim-
píadas”, calcula a técnica e 
coordenadora da Seleção 
Brasileira, Tatiana Figueiredo. 
Além da posição do brasilei-
ro na lista final, contudo, a 
participação inédita nos Jo-
gos terá um significado ainda 
mais importante: “Espero que 
a modalidade cresça, se torne 
conhecida, com mais crianças, 
clubes e estados praticando o 
trampolim. Espero que a visi-
bilidade dê esse impulso”, de-
seja.

Nos Jogos Olímpicos, a 
ginástica de trampolim é 
disputada apenas em provas 

individuais, no masculino e 
no feminino, sendo que os 
atletas precisam apresentar 
duas séries (obrigatória e li-
vre). A soma das notas define 
a classificação para a final, 
com oito ginastas. Em outras 
competições, há também di-
ferentes provas, como a sin-
cronizada.

Além da prata de Rafael 
Andrade em Guadalajara, o 
Brasil ainda foi bronze no Pan 
de 2007, no Rio, com Giovan-
na Matheus, que também já 
foi medalhista na etapa do 
Japão da Copa do Mundo, 
em 2011. “A modalidade está 
crescendo, mas ainda precisa 
evoluir mais para ficarmos en-

tre os melhores do mundo, e 
ter mais atletas praticando”, 
avalia Tatiana.

A ginástica de trampolim 
foi uma das modalidades be-
neficiadas com a compra de 
mais de mil equipamentos a 
partir do convênio, celebrado 
em 2010, entre a Confede-
ração Brasileira de Ginástica 
(CBG) e o Ministério do Es-
porte, no valor de R$ 7,2 mi-
lhões. Além disso, em 2014, 
outro convênio (R$ 676,9 mil) 
foi destinado à participação 
das seleções (artística, rítmica 
e de trampolim) em aclima-
tações e mundiais, como pre-
paração para os Jogos Olím-
picos.

Meta brasileira é ficar entre os 12 melhores

Rafael Andrade 
carimbou o seu 
passaporte 
após o Mundial 
da Dinamarca

O ministro do esporte, George 
HIlton, emitiu nota oficial na noite da 
última quinta-feira descartando qual-
quer possibilidade de cancelamento 
do Rio 2016 em função da epidemia 
de zika vírus que assola o País. No 
comunicado, Hilton destacou que o 
Governo Federal está empenhado 
em garantir que  os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos transcorram com segu-
rança e tranquilidade, classificando o 
vírus zika como epidemia mundial.

As Olimpíadas estão marcadas 
para o período entre 5 e 21 de agosto. 
Já as Paralimpíadas acontecem de 7 a 
18 de setembro. Ao todo, são espera-
das a entrada de 500 mil pessoas no 
Rio de Janeiro durante os dois even-
tos.

A nota
O governo brasileiro lamenta a 

publicação de matérias e opiniões na 
imprensa que cogitam a possibilidade 
de cancelamento dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos Rio 2016 por causa 

da epidemia do vírus zika. Essa pos-
sibilidade não está em discussão. O 
governo brasileiro está integralmente 
empenhado em garantir que os Jogos 
Rio 2016 transcorram com segurança 
e tranquilidade.

Os Jogos Rio 2016 se realizarão 
com total atenção à saúde de todos os 
participantes da maior festa do espor-
te mundial.

O vírus zika é um problema mun-
dial. O Brasil está fazendo a sua parte 
e tem mobilizado intenso esforço in-
ternacional na luta contra a doença. 
As ações coordenadas dos Gover-
nos Federal, Estadual e Municipal de 
combate ao vírus zika e as medidas 
tomadas pelo Comitê Rio 2016, com-
binadas à mobilização nacional contra 
o mosquito, assegurarão o eficaz com-
bate aos criadouros do Aedes aegypti, 
transmissor do vírus. 

Além disso, o período de reali-
zação, durante o inverno brasileiro, é, 
historicamente, de baixa incidência de 
chuvas e de mosquitos.

Ministro do Esporte sai  
em defesa da Rio 2016

VÍRUS ZIKA

Promessas não cumpridas, 
viagens canceladas, investimento 
baixo e vontade de fazer uma pre-
paração adequada para ter bom 
desempenho nas Olimpíadas de 
2016. Esses são os principais moti-
vos que fizeram a Seleção Brasileira 
Feminina de Polo Aquático iniciar 
uma campanha de financiamento 
coletivo, também conhecida como 
"vaquinha" online, para arrecadar 
dinheiro em busca de um objetivo. 
A meta é juntar R$ 80 mil para via-
jar à Itália em abril e fazer um perí-
odo de treinamentos de dez dias no 
País que é uma das potências mun-
diais da modalidade. A CBDA (Con-
federação Brasileira de Desportos 
Aquáticos), no entanto, lamentou 
a exposição de patrocinadores e 
instituições públicas que a atitude 
delas causou.

A situação das meninas con-
trasta com o investimento feito na 
equipe masculina, que foi finan-
ciada para um intercâmbio dos 
jogadores em clubes da Europa 

Atletas fazem “vaquinha” para
realizar um treinamento na Itália

POLO AQUÁTICO

A falta de planejamento vem atrapalhando as atletas antes das Olimpíadas

no ano passado, além viajar para 
treinos e jogos em Países como 
Croácia e Sérvia. A diferença fica 
ainda mais clara quando se com-
para o salário dos atletas dos dois 
gêneros. Entre os homens, o croa-
ta Josip Vrlic e o sérvio Slobodan 

Soro, naturalizados brasileiros, 
recebem cada um R$ 18 mil por 
mês.

- Gostaria que fosse aprovado 
nosso planejamento de treinamen-
tos e viagens para os Jogos Olímpi-
cos - reivindicou Izabella Chiappini. 
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Mancuello joga contra a Lusa
flamengo

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 6 de fevereiro de 2016

Regularizado, o meia 
conta os dias para
fazer a sua estreia

O argentino Federico 
Mancuello conta os dias para 
a estreia. E a torcida do Fla-
mengo também. O jogador 
foi um dos destaques da vi-
tória dos profissionais em 
jogo-treino desta manhã na 
Gávea contra os juniores - fez 
dois gols e se movimentou 
bem na atividade. Na expec-
tativa de entrar na partida 
contra a Portuguesa, na pró-
xima quarta-feira, em Volta 
Redonda, o meia deixou nas 
mãos de Muricy a decisão de 
ser titular ou sair do banco 
de reservas. Hoje, o meio de 
campo titular tem Márcio 
Araújo, Willian Arão e Alan 
Patrick, que foi regularizado 
logo antes do jogador argen-
tino.

“Não sei se sou titular. O 
treinador é quem escolhe. O 
importante é o que fizemos 
hoje. Jogar da maneira como 
jogamos, ganhando ritmo e é 
bom para a garotada. Mostro 
para o treinador que quero 
ajudar, que quero jogar” dis-
se o argentino.

No coletivo, Gabriel 
marcou duas vezes, o argen-
tino também. Thiago Santos 
e Felipe Vizeu marcaram na 
goleada de 6 a 1 para os pro-
fissionais em cima do Sub-
20. O time reserva treinou, 
enquanto os profissionais 
fizeram trabalho físico. A 
equipe estava escalada com 

Alex Muralha, Pará, Cesar, 
Antônio Carlos e Chiquinho; 
Canteros, Cuéllar, Mancuello; 
Thiago Santos, Gabriel e Feli-
pe Vizeu. Na segunda etapa, 
muitas mudanças. Entraram 
Rafael Dumas e Léo Duarte 
na zaga, Chiquinho foi para 
o meio, com Arthur Henri-
que entrando na lateral. Jajá, 
Douglas Baggio também en-
traram na equipe. Para os ju-
niores, Michel marcou, após 
jogada de Clebinho.

Mancuello se disse bem 
adaptado ao futebol brasi-
leiro, apesar do calor. No 
final da entrevista coletiva, 
ao ser lembrado do clássico 
contra o Vasco, no dia 14 de 
fevereiro, o argentino quis 
comentar o vídeo que gravou 
e virou sucesso na internet. 
O jogador dizia na imagem 
que veio para o Rio de Janei-
ro para ser feliz e vencer o 
Vasco.

“Eu queria falar desse 
vídeo, porque a pessoa me 
havia dito que era para um 
amigo dele e depois termi-
nou indo para a internet. Sei 
da rivalidade que há, mas (o 
clássico) não é mais que uma 
partida de futebol. São duas 
equipes que têm grandes jo-
gadores. Futebol é para so-
mar paixão e alegria. O vídeo 
era supostamente para um 
amigo, mas não tive intenção 
de ofender ninguém, não sou 
assim. A ideia é desfrutar de 
uma grande jogo, não é sem-
pre que se pode jogar um 
clássico”- afirmou Mancuello.O argentino Mancuello até gravou um vídeo mostrando o seu desejo de vir jogar no futebol carioca e já sonha em vencer o Vasco

Fifa estende a 
punição de Fred 
que só volta a
jogar em junho

Depois de ter sido sus-
penso por um ano pela Con-
mebol em dezembro de 2015, 
o volante Fred viu sua situação 
piorar ontem. Em comunica-
do, a Fifa anunciou que a pu-
nição ao jogador do Shakhtar 
Donetsk foi estendida para 
nível mundial, o que o impede 
de jogar qualquer partida pro-
fissional e até amistosa.

Antes, o gancho valia 
apenas para competições sul- 
americanas, então o volante 
podia seguir atuando normal-
mente pelo clube ucraniano. 
Fred recebeu a suspensão por  
ter sido flagrado no exame an-
tidoping durante a disputa da 
Copa América, no Chile, pela 
Seleção Brasileira.

À época do exame no 
qual o volante ex-Internacio-
nal pego, a CBF divulgou co-
municado afirmando que a 
substância encontrada em seu 
organismo não faz parte da 
relação de medicamentos uti-
lizada pelo corpo médico da 
Seleção Brasileira, e demons-
trou solidariedade ao atleta. A 
punição é retroativa, ou seja, 
vale desde o dia 26 de junho. 
Assim, ele retornará apenas 
em 26 de junho de 2016.

Contratação de 
Alex Teixeira é a 
mais cara do
futebol chinês

Depois de Ramires e qua-
se meio time do Corinthians 
campeão brasileiro no ano pas-
sado, foi a vez de Alex Teixeira 
ceder ao apelo do novo poder 
financeiro da China, tornando-
se o jogador mais caro do País 
asiático, que superou a Premier 
League inglesa em gastos na ja-
nela de transferências.

Revelado no Vasco, o 
meia de 26 anos, que atuava 
no Shakhtar Donetsk, chegou 
a ser alvo no Liverpool, mas 
acabou assinando um contra-
to de cinco anos com o Jiangsu 
Suning, que desembolsou nada 
menos de 50 milhões de euros 
para tirá-lo do time ucraniano. 
O montante astronômico su-
pera o recorde anterior, esta-
belecido há apenas dois anos, 
com a transferência do atacan-
te colombiano do Atlético de 
Madrid Jackson Martínez ao 
Ghangzhou Evergrande, por 42 
milhões de euros.

Com esta operação, os clu-
bes da Superliga chinesa gas-
taram até agora 258,9 milhões 
de euros, quando ainda restam 
várias semanas para o encerra-
mento da janela de transferên-
cia do futebol chinês, em 26 de 
fevereiro, segundo o site espe-
cializado Transfermarkt.

As equipes da primeira 
divisão inglesa desembolsaram 
247,3 milhões de euros na ja-
nela europeia. 'Mais longe da 
seleção'"Todo mundo sempre 
soube que eu queria ficar na 
Europa e ir para um clube do 
Campeonato Inglês. Mas, infe-
lizmente, todas as propostas 
que surgiram deles eram meio 
"no ar", nunca viveram com 
proposta em concreto", afir-
mou.

Na última quinta-feira, José 
Maria Marin, ex-presidente da CBF, 
conseguiu trocar a exigência de uma 
carta de fiança de US$ 2 milhões por 
um pagamento de US$ 200 mil em 
espécie, como consta em documen-
to publicado pela Justiça dos Esta-
dos Unidos. Para assegurar esse belo 
“desconto”, o advogado do ex-diri-
gente, Charles Stillman, apelou para 
a crise econômica no Brasil.

“Nós estivemos trabalhando 
para conseguir a carta de fiança, 
mas, em virtude das condições eco-
nômicas no Brasil, isso se provou 
impossível”, escreveu Stillman, em 
carta enviada ao juiz Raymond Dea-
rie, da Corte do Brooklyn, em Nova 
York, onde Marin está em prisão do-
miciliar.

O advogado foi além e citou até 
informações da Bloomberg, uma 
das maiores agências de notícias fi-
nanceiras do planeta, para provar 

seu argumento.
“Como a Bloomberg reportou 

em 21 de janeiro de 2016, ‘a econo-
mia brasileira afundou tão fundo 
em recessão que o banco Goldman 
Sachs já fala em ‘depressão econô-
mica total’”, disse Stillman, na carta.

Os US$ 200 mil em espécie serão 
adicionados ao US$ 1 milhão que 
José Maria Marin pagou à Justiça 
norte-americana para que pudesse 
ficar em prisão domiciliar em Nova 
York, onde fica monitorado 24h por 
tornozeleira eletrônica e câmeras - 
tudo pago do próprio bolso.

Eleição na Fifa
A Confederação Africana de 

Futebol (CAF) tomou uma decisão 
ontem, e resolveu apoiar o xeque 
Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, do 
Bahrain, nas eleições da Fifa. Des-
ta forma, a disputa, que será neste 
mês, ficará entre ele e o suíço Gianni 

Infantino, que é o secretário-geral 
da Uefa. O anúncio foi feito durante 
a reunião da CAF que acontece em 
Ruanda.

A entidade já oficializou o 
apoio, e a tendência é que faça a 
votação em bloco, como tradicional-
mente faz. Desta forma, o xeque do 
Bahrein passa o seu rival europeu 
nas prévias da disputa, já que a CAF 
era uma confederação fundamental 
na disputa.

Antes de garantir o apoio afri-
cano, Salman já tinha confirmado 
que receberia os votos asiáticos. 
No total, ele já tem garantidas 100 
escolhas para a eleição do próximo 
dia 26. Enquanto isso, Gianni Infan-
tino está bem perto. Ele tem os 10 
votos da Conmebol, 53 da Uefa, e 
diz que tem apoio da Concacaf, que 
representam mais 35. Ou seja, bate 
98. Desta forma, a Oceania torna-se 
decisiva na disputa.

Crise econômica alivia José marin nos eUa
CARTA DE FIANÇA REDUZIDA

José Maria Marin continua em prisão domiciliar nos Estados Unidos, onde já pagou US$ 1,2 milhão de fiança para a justiça

Fred se complicou com decisão

foToS: Reprodução
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Jogo no Marizão abre a 
terceira rodada do
Campeonato Paraibano

Confronto mais esperado hoje
SOUSA X BOTAFOGO-PB

Fui ver o jogo do Botafogo com o 
Santa Cruz e confesso que fiquei um pouco 
preocupado com o Belo, não para os jogos 
do Campeonato Paraibano, mas sim para 
as disputas da Copa do Nordeste. Apesar 
de um tempo razoável de pré-temporada, 
a equipe me pareceu estar muito longe do 
entrosamento ideal, da própria formação 
de time titular, e até da assimilação de um 
esquema tático bem definido. Contra um 
Santa Cruz, com apenas 15 dias de pré-
temporada e sem pelo menos contar com 
uns 5 titulares, o Alvinegro de João Pessoa 
sentiu muita dificuldade, sobretudo no 
segundo tempo.

O Ailton, que seria o toque refinado no 
meio campo, parece estar longe de sua me-
lhor forma física, e vive no departamento 

médico. Hoje, mais uma vez, não pode ser 
escalado contra o Sousa. Sem ele, a bola 
não chega com facilidade para os atacan-
tes. O resultado é que assim, nenhum ata-
cante faz gol, e isso talvez explique o fato 
de que o clube já contratou 8  atletas para 
a posição, e gols de atacantes, só viemos 
ver nos acréscimos contra o Santa Cruz. 

Ficou notório que o técnico Itamar 
Schulle não tem ainda um time defini-
do. muda a escalação, a cada jogo, e isso 
também dificulta o entrosamento. O outro 
problema está na ligação do meio com o 
ataque. Se Ailton não está cumprindo o 
trabalho para que foi contratado, sobra 
para Janeudo a tarefa. mas o atleta não 
tem esse nível todo, é apenas um bom 
reserva.

No ataque, tirando os últimos contra-
tados, Pingo e Lucas Santos, que ainda não 
jogaram, os demais são jogadores me-
dianos, esforçados apenas, ou em fim de 
carreira, como é o caso de Warley. Quem 
não se lembra dos inúmeros gols perdidos 
de muller contra o Paraíba, em Cajazeiras. 
E as chances desperdiçadas por Warley, 
contra o Santa Cruz.

Na minha opinião, de bom mesmo até 
agora só a atuação da defesa. do goleiro 
michel Alves ao lateral esquerdo Zeca, um 
time muito bem armado, e com jogado-
res de alto nível. mas não há defesa que 
aguente com a bola batendo no ataque e 
voltando o tempo todo. No meio campo, 
me agradou muito o talento do volante 
Val, sobretudo na saída de bola. Outro que 

me chamou a atenção foi marco Antônio. 
mas este, já voltou para a enfermaria, e 
os exames de imagem mostraram que ele 
não tem nada. Vamos esperar para ver.

Para o Paraibano, em pouco tempo, 
este time deverá render muito mais, porém 
para a Copa Nordeste, enfrentando Sport 
de Recife, Fortaleza e River do Piauí, a coi-
sa pode ser bem diferente. O nível é outro, 
e é preciso que até lá, o Botafogo já tenha 
um time definido e razoavelmente entro-
sado para enfrentar estas equipes. Tomara 
que hoje, contra o Sousa, o torcedor possa 
ver uma outra equipe do Botafogo, e que 
isso dê mais esperança ao torcedor. Vem 
aí o Campinense, embalado e em casa, na 
quarta-feira, e o poderoso Sport no domin-
go. Aí o bicho vai pegar.

Preocupado com o que vi

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo e Sousa fazem 
hoje, às 16h, no Estádio ma-
rizão, em Sousa, o jogo mais 
aguardado da terceira roda-
da do Campeonato Paraibano 
2016. O dinossauro vem de 
uma vitória maiúscula sobre 
o Treze, em Campina Gran-
de, por 3 a 1. Já o Botafogo 
lidera o Grupo B da compe-
tição e vem de uma goleada 
de 3 a 0 sobre o Santa Cruz, 
na última terça-feira. A ar-
bitragem do jogo ficará a 
cargo do árbitro Renan Ro-
berto, auxiliado por márcio 
Freire e José maria Neto.

No Botafogo, o mistério 
é a palavra de ordem. O téc-
nico Itamar Schulle não dá 
sinais do time que vai entrar 
em campo hoje contra o Sou-
sa, e como vem acontecendo 
em todos os jogos, a equipe 
deverá sofrer mudanças de 
novo. A começar pelo meio 
campo, onde Ailton voltou 
ao departamento médico, 

e nem seguiu com a delega-
ção. marco Antônio, com um 
desconforto na coxa direita, é 
outro que ficou em João Pes-
soa fazendo fisioterapia.

A diretoria conseguiu 
registrar os jogadores con-
tratados recentemente no 
Bid  da CBF. Os atacantes 
Lucas Santos e Pingo es-
tão liberados, mas o últi-
mo não seguiu para Sousa, 
porque ainda não está bem 
fisicamente. 

Pelo lado do Sousa, o 
otimismo é geral para a es-
treia diante de sua torcida. 
O dinossauro conseguiu 4 
pontos em dois jogos fora 
de casa, e vem de uma vitó-
ria sobre o Treze, em pleno 
Amigão.  Caso vença o Belo 
hoje, e o Campinense trope-
ce no Atlético, o dinossau-
ro vai assumir a liderança 
do Grupo A. O técnico Jorge 
Luiz está otimista, e só terá 
um problema para escalar 
a equipe, que é o zagueiro 
Edvan. O atleta fraturou o pé 
no jogo contra o Galo e irá 
passar um longo período em 
tratamento. Nas demais po-
sições, o time será o mesmo 
do último jogo.

FotoS: Reprodução/Internet

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Treze e Auto Esporte fa-
zem hoje em Campina Gran-
de, o jogo da reabilitação, a 
partir das 19 horas, no Está-
dio Amigão, em João Pessoa. 
Ambas as equipes vêm de 
derrota, e precisam vencer 
para continuar com chances 
de classificação para a pró-
xima fase do Campeonato 
Paraibano. O Galo perdeu em 
casa para o Sousa por 3 a 1, 
e o Auto Esporte foi goleado 
pelo CSP, por 3 a 0. O trio de 
arbitragem para esta partida 
é Éder Caxias, auxiliado por 
Luís Filipe e Josiel Ferreira.

No Treze, o clima não 
está nada bom, após a der-
rota para o Sousa, em casa, 
na estreia. O técnico marcelo 
Vilar acena com mudanças na 
equipe. O volante Elanardo 
deverá entrar no time, para 
dar uma maior proteção à 
zaga. O zagueiro mário Lara-
mendi ainda é dúvida, mas 
pode ser outro que comece 
jogando. O treinador mantém 
o mistério, mas promete um 
Treze totalmente diferente do 
que jogou contra o Sousa. 

A pressão no Galo é mui-
to grande com a péssima 
estreia no Campeonato Pa-
raibano, e o longo jejum de 
títulos. Fora de campo, hou-
ve também uma mudança. 
Alexandre duarte assumiu a 
preparação física da equipe, 
que vinha sendo bastante cri-
ticada. Ele já tinha passagem 
pelo clube, e recentemente 
estava no Botafogo, também 
com o técnico marcelo Vilar. 
Hoje o Alvinegro está na úl-
tima colocação do Grupo B, 
sem pontos.

No Auto Esporte, a gole-
ada para o CSP também pro-
vocou mudanças radicais na 
equipe. O técnico Índio resol-
veu adotar outro esquema de 
jogo para enfrentar o Galo. Ele 
saiu do 3-6-1, mais ofensivo, 
para o 4-4-2. Entre os jogado-
res, as mudanças devem ser a 
entrada do atacante Buiu e de 
messinho. A exemplo de mar-
celo Vilar no Treze, Índio Fer-
reira também não divulgou a 
escalação da equipe. O Auto Es-
porte é hoje o terceiro colocado 
do Grupo A, com 3 pontos. (IM)

Treze e Auto buscam a
reabilitação no Amigão

EM BAIXA

Raposa defende liderança contra Atlético
O Campinense entra em 

campo hoje para manter a li-
derança isolada do Grupo A 
e os cem por cento de apro-
veitamento no Campeonato 
Paraibano. A Raposa vai en-
carar o Atlético de Cajazei-
ras, às 16 horas, no Estádio 
Perpetão, em Cajazeiras, 
pela terceira rodada da com-
petição. O Rubro-Negro vem 
embalado com duas vitórias 

seguidas, sendo a última 
fora de casa, contra o Espor-
te, em Patos. Já o adversário 
atravessa um momento de-
licado na competição, com 
duas derrotas seguidas, a 
última para o rival Paraíba, 
no clássico da última terça-
feira. Roberto Lima será o 
árbitro da partida, auxiliado 
por Kildenn Tadeu e Griselil-
do Sousa.

NO PERPETÃO

No Campinense, o téc-
nico Francisco diá está sor-
rindo à toa com a campanha 
do clube. mas ele prega res-
peito ao adversário e acha 
que o Atlético, por jogar em 
casa e necessitar da vitória, 
é o favorito para a partida. 
A única mudança no time 
que vem jogando os últimos 
jogos é a presença do late-
ral direito Everaldo, que foi 
registrado esta semana no 
BId da CBF. 

No Atlético, a semana foi 
bastante tumultuada com to-
dos reclamando da arbitra-
gem do jogo contra o Paraí-
ba. O técnico Paulo Sales não 
se conforma com os erros da 
arbitragem, que segundo ele 
prejudicaram diretamente o 
Trovão Azul, que na visão do 
treinador, teve um gol lícito 
anulado e um pênalti favorá-
vel não marcado. Ele espera 
que a equipe consiga a re-
cuperação diante do Campi-
nense e faça valer o mando 
de campo.

Santa Cruz x Esporte
No Almeidão, haverá 

uma rodada dupla. Na pri-
meira partida, o Santa Cruz 
enfrentará o Paraíba, em 
partida prevista para as 16 
horas. O time de Santa Rita 
quer a recuperação da derro-
ta na estreia para o Botafogo. 
O técnico Ramiro vai ter o 
time bastante reforçado para 

esta partida. Cinco jogadores 
ganharam a condição de jogo 
e o time deverá sofrer várias 
mudanças, em relação ao 
que enfrentou o Belo.

do lado do Paraíba, a 
equipe é só motivação, com 
a vitória no clássico de Ca-
jazeiras. Com 4 pontos, o 
clube divide a liderança do 
Grupo B ao lado do Botafogo 
e vem para a capital com o 
objetivo de somar mais três 
pontos e quem sabe assumir 
a liderança do grupo. O téc-
nico Pedrinho Albuquerque 
vem com um time bastante 
ofensivo, como se jogasse em 
casa, pensando unicamente 
em sair do Almeidão, com 
uma vitória.

Na principal, às 19 ho-
ras, o CSP quer provar que a 
goleada sobre o Auto Espor-
te, não foi por acaso. O técni-
co Tazinho está pedindo hu-
mildade e foco aos jogadores 
para conseguir a segunda vi-
tória consecutiva e embalar 
na competição. 

Já o Esporte de Patos, 
não começou muito bem a 
competição. Em dois jogos 
dentro de casa, o Patinho 
Feio só conseguiu somar um 
ponto, e vem de uma derro-
ta para o Campinense. Para 
esta partida, a novidade será 
a estreia do atacante Eduar-
do Rato, artilheiro da equipe 
no ano passado pela Segun-
da divisão.O volante Negretti é um dos destaques do time rubro-negro

Na última terça-feira, o Botafogo conquistou a primeira vitória ao vencer o Santa Cruz por 3 a 0 e hoje volta a jogar no Sertão
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LNCC desenvolve molécula que pode ser usada no tratamento

Doença de Alzheimer
Foto: Reprodução/Internet

Pesquisadores do La-
boratório Nacional de Com-
putação Científica (LNCC/
MCTI) e da Universidade 
Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) fizeram um de-
pósito conjunto de patente 
associada ao desenvolvi-
mento de moléculas para 
o tratamento da doença de 
Alzheimer. O pedido, feito 
no ano passado, será ana-
lisado pelo Instituto Nacio-
nal da Propriedade Indus-
trial (INPI).

As moléculas desenvol-
vidas na pesquisa inibem a 
enzima acetilcolinesterase 
e são candidatas à fárma-
cos. No entanto, apesar dos 
esforços, os pesquisadores 
esclarecem que isso não 
significa um medicamento 
para o tratamento efetivo 
da doença de Alzheimer. 
Segundo eles, são necessá-
rios vários estudos expe-
rimentais e clínicos para 
validar um composto como 
um fármaco passível de ser 
comercializado.

“Estes estudos, para 
serem viabilizados, neces-
sitam, na maioria dos ca-
sos, de parceria com a in-
dústria farmacêutica e são 
caros e demorados. O tem-
po para o desenvolvimento 
de um medicamento pode 
levar até dez anos”, infor-
mam os pesquisadores.

Eles acrescentam, no 
entanto, que o composto 
desenvolvido é bastante 
promissor para continuar 
os estudos e, por isso, foi 
realizado o pedido de pa-
tente, visando à proteção 
intelectual e, no futuro, 
uma possível negociação 

Pessoas idosas são as maiores vítimas da doença de Alzheimer, enfermidade incurável que se agrava ao longo do tempo, mas pode ser tratada

Vacina de DNA 
contra bactérias 
que atacam ave e 
bovino é liberada

A Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança 
(CTNBio) aprovou, na última 
quinta-feira, em Brasília, a li-
beração para uso comercial do 
DNA Imunoestimulante BAY98 
da empresa alemã Bayer. O 
produto chamado de “vacina 
de DNA” destina-se à proteção 
da saúde das aves e bovinos 
contra doenças. “É uma vacina 
de DNA que estimula os recep-
tores do sistema imunológico 
provocando resposta forte con-
tra patógenos, como bactérias, 
fortalecendo a imunidade das 
aves e dos bovinos”, explicou a 
coordenadora de Desenvolvi-
mento Tecnológico e Sustenta-
bilidade da Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI), Maria Sueli Soares, 
uma das relatoras do estudo 
para liberação do produto.  Se-
gundo ela, a vacina será produ-
zida na Alemanha, formulada 
nos Estados Unidos e importa-
da para distribuição no Brasil. 
“O produto é aplicado nas aves 
ainda durante a endogênese, 
que é quando a ave ainda se 
encontra no ovo, entre 18 e 19 
dias. Nos bovinos, o imunoesti-
mulante é aplicado três meses 
após o nascimento. 

As florestas secundárias, formadas 
a partir da regeneração de áreas des-
matadas, se mostraram eficientes para 
reduzir as taxas de dióxido de carbono 
(CO2) na atmosfera. Segundo estudo 
que será publicado na revista científica 
Nature, em fevereiro, as florestas secun-
dárias são um caminho viável e barato 
para “sequestrar” grandes quantidades 
de carbono. 

O estudo contou com a participa-
ção da pesquisadora do Museu Paraense 
Emílio Goeldi (MPEG/MCTI) Ima Vieira.

À frente de projetos sobre biodiver-
sidade e conservação na Amazônia, a 
cientista participou da análise do resta-
belecimento da biomassa acima do solo 
em 1.500 parcelas de florestas e 45 locais 
da América Latina.

Florestas secundárias são florestas 
“jovens”, fruto da regeneração de áre-
as após a remoção quase completa da 
cobertura pela atividade agrícola ou pe-
cuária. A pesquisa mostrou que flores-
tas tropicais secundárias são altamente 
resilientes. 

“A absorção de carbono é surpreen-
dentemente mais rápida nestas jovens 
florestas que se regeneram em pasta-
gens abandonadas ou campos agrícolas 
abandonados. Depois de 20 anos, estas 
florestas já recuperaram 122 toneladas 
de biomassa por hectare. Isto correspon-

de a uma absorção de 3,05 toneladas 
de carbono por ano, que é 11 vezes 
maior que a absorção de uma flores-
ta madura”, explicou o pesquisador 
Lourens Poorter. Os cientistas calcula-
ram que em duas décadas as florestas 
secundárias recuperaram uma faixa en-
tre 20 e 225 toneladas de biomassa, de-
pendendo da região. Esta recuperação é 
mais alta em áreas com muitas chuvas e 
disponibilidade hídrica ao longo do ano. 
A fertilidade do solo ou a quantidade de 
cobertura florestal nos entornos foram 
menos importantes nesse panorama.

A pesquisadora Ima Vieira ressal-
ta que embora muitas pesquisas já te-
nham demonstrado os benefícios eco-
lógicos das vegetações secundárias, eles 
se concentravam em regiões específicas 
de países da América Latina. 

A meta-análise proposta pelos pes-
quisadores é a chance de estabelecer 
uma parceria global com foco nas flores-
tas secundárias e formular programas 
de restauração em larga escala.

Segundo ela, mais importante do 
que preservar as florestas secundárias é 
não desmatar as primárias. “A capoeira 
(vegetação secundária) não vai recupe-
rar a biodiversidade. Elas levam 66 anos 
em média para recuperar 90% da bio-
massa, mas 70 anos para recuperar 35% 
das espécies de árvores nativas.”

Estudo revela que regiões são 
eficientes na absorção de carbono

FLoREStA SECUNDÁRIA

O Centro de Tecnolo-
gia da Informação Renato 
Archer (CTI/MCTI), em 
parceria com a Fundação 
de Apoio à Capacitação em 
Tecnologias da Informação 
(Facti), desenvolveu um 
aplicativo para notificação 
em tempo real de avisos de 
desastres naturais.

Em fase de aceitação, 
o instrumento permite 
que usuários se cadas-
trem no Sistema de Disse-
minação de Avisos (SDA) 
e obtenham informações 
em relação a índices plu-
viométricos precursores 
de desastres naturais. 
Foi desenvolvido pela Di-
visão de Tecnologias de 
Rede do CTI.

A ferramenta tem o 
propósito de notificar usu-
ários, de forma georrefe-
renciada, sobre os possí-
veis perigos iminentes em 
sua localização. O SDA uti-
liza fontes de informações 
diversas – como a base de 
dados do Centro Nacional 
de Monitoramento e Aler-
tas de Desastres Naturais 
(Cemaden/MCTI) – para 
detectar situações adver-
sas, tais como inundações, 

chuvas intensas, secas e 
deslizamentos de terra. 
Dessa forma, o SDA busca 
por usuários cadastrados 
que estejam localizados na 
área afetada ou nas ime-
diações e envia avisos por 
meio de SMS.

O SDA opera de forma 
automatizada em regime 
24/7 (24 horas por dia, 
sete dias por semana). Foi 
inicialmente criado para 
monitorar equipamentos 
e informações relaciona-
das a desastres naturais. 
Contudo, pode também ser 
acionado por outros agen-
tes monitores (como por 
exemplo, polícia, Bombei-
ros, membros da Casa Ci-
vil), para que estes enviem 
alertas para determinados 
usuários e/ou regiões.

O objetivo é agilizar a 
distribuição das informa-
ções e atuar como canal de 
comunicação para que seja 
possível mitigar perdas 
humanas e materiais em 
casos de situações adver-
sas. O SDA está aguardando 
processos administrativos 
para ser implementado. 
Um exemplar demonstra-
tivo está disponível online.

CTI cria um aplicativo 
que avisa em tempo real

DESAStRES NAtURAIS

com uma companhia farma-
cêutica. 

A doença de Alzheimer 
é uma enfermidade incurá-
vel que se agrava ao longo 
do tempo, mas pode e deve 
ser tratada. Quase todas as 
suas vítimas são pessoas 
idosas. Talvez, por isso, a 

doença tenha ficado erro-
neamente conhecida como 
“esclerose” ou “caduquice”.

A doença se apresenta 
como demência, ou perda 
de funções cognitivas (me-
mória, orientação, atenção 
e linguagem), causada pela 
morte de células cerebrais. 

Quando diagnosticada no iní-
cio, é possível retardar o seu 
avanço e ter mais controle 
sobre os sintomas, garantin-
do melhor qualidade de vida 
ao paciente e à família.

Seu nome oficial refere-
-se ao médico Alois Alzhei-
mer, o primeiro a descrever 

a doença, em 1906. Ele estu-
dou e publicou o caso da sua 
paciente Auguste Deter, uma 
mulher saudável que, aos 
51 anos, desenvolveu um 
quadro de perda progressi-
va de memória, desorienta-
ção, distúrbio de linguagem 
(com dificuldade para com-

preender e se expressar), 
tornando-se incapaz de cui-
dar de si. Após o falecimen-
to de Auguste, aos 55 anos, o 
Dr. Alzheimer examinou seu 
cérebro e descreveu as alte-
rações que hoje são conhe-
cidas como características 
da doença.
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CPF/CNPJ....: 019757741/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006592
Responsavel.: KALIANA VERISSIMO DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 096962464-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            623,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006188
Responsavel.: LEANDRO DUARTE GUEDES
CPF/CNPJ....: 055033634-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            219,01
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007420
Responsavel.: LIDER EVENTOS E CONSULTORIAS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 009332395/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007389
Responsavel.: MADIAN DE SOUSA SANTIAGO - ME
CPF/CNPJ....: 020069047/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.371,58
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006334
Responsavel.: MARIA ALIZANDRA RAMOS
CPF/CNPJ....: 045849314-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            190,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006734
Responsavel.: MARIA DA PAZ DA SILVA CABRAL
CPF/CNPJ....: 018427240/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            775,13
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007445
Responsavel.: MARISA DE MORAIS LUCENA
CPF/CNPJ....: 204083664-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             76,15
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006185
Responsavel.: PANIFICADORA PAO DO BESSA LTDA
CPF/CNPJ....: 011670634/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006584
Responsavel.: PEDRO EMANUEL RIBEIRO DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 071021254-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.156,62
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 005866
Responsavel.: SARAH INDUSTRIA DE JOIAS LTDA
CPF/CNPJ....: 015410102/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006586
Responsavel.: SHAMMAH PADARIA & FABRICACAO 
LTDA M
CPF/CNPJ....: 021796469/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            321,03
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007425
Responsavel.: THAYSE EMANUELLE BARBOSA 
SANTOS DA
CPF/CNPJ....: 023402830/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            192,95
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007393
Responsavel.: T INFOR COM EQ DE INFORMATICA
CPF/CNPJ....: 023193395/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            329,29
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006881
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,  06/02/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ALESSANDRA RODRIGUES GOMES 
EPP
CPF/CNPJ....: 019189063/0002-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            581,44
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007489
Responsavel. :  ANDREA CRUZ DOS SANTOS 
01310743428
CPF/CNPJ....: 019823093/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            333,36
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007506
Responsavel.: ANGELA BURITI DIALECTAQUIZ
CPF/CNPJ....: 602164764-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            815,81
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006235
Responsavel.: ASSOCIACAO REDE UNILOJAS DE 
SUPERME
CPF/CNPJ....: 012196722/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.394,70
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006010
Responsavel.: BR CENTER MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ....: 003614975/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.095,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006253
Responsavel.: BVE COMERCIO DE ARTIGOS PES-
SOAL E D
CPF/CNPJ....: 021298403/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006545
Responsavel.: CLAUDIO DA SILVA CORREIA
CPF/CNPJ....: 013285102/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            118,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006544
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ....: 015667038/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006508
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ....: 015667038/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006509
Responsavel.: CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ....: 035589027/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.583,25
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006512
Responsavel.: CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ....: 035589027/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.323,78
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006513
Responsavel.: DIANA SANTOS DE AZEVEDO
CPF/CNPJ....: 109593864-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         19.967,49
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006193
Responsavel.: DIANA SANTOS DE AZEVEDO
CPF/CNPJ....: 109593864-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.730,52
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006199
Responsavel.: EVERALDO BEZERRA CAVALCANTI
CPF/CNPJ....: 021040374/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.523,40
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007403
Responsavel.: EXPEDITO DE ARRUDA PIRES DE FR
CPF/CNPJ....: 052324734-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            725,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006610
Responsavel.: FIBRA CONSTRUTORA E INCORPORAD
CPF/CNPJ....: 008864917/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.880,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006389
Responsavel.: GILBERTO ROSSI CICOTOSTE
CPF/CNPJ....: 015483248-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             87,43
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006186
Responsavel.: INOVA-CONSTRUCAO E INCORPO-
RACAO LTD

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00004/2016, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo pertinente 
para aquisição de combustíveis, cuja abertura será no dia 26.02.2016 às 10:00 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 
08:00 às 12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 04  de  fevereiro de 2016
 Pregoeiro

 ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Mota da Silva, 01 - Centro - Taperoá - PB, às 14:30 horas do dia 24 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação dos Serviços de 
contabilidade, assessoria técnica contábil, administrativa e financeira para a Câmara Municipal de 
Taperoá  PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Taperoá - PB, 04 de Fevereiro de 2016
Eric Alves de Queiroz - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Mota da Silva, 01 - Centro - Taperoá - PB, às 15:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação dos Serviços 
Técnicos Contábeis para assessoria nas informações da GFIP, RAIS E DIRF da Câmara Municipal 
de Taperoá  PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Taperoá - PB, 04 de Fevereiro de 2016
Eric Alves de Queiroz - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Mota da Silva, 01 - Centro - Taperoá - PB, às 15:30 horas do dia 24 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Locação de Software para aten-
der o sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento e realização dos serviços de atualização do 
Portal da Transparência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Taperoá - PB, 04 de fevereiro de 2016
Eric Alves de Queiroz - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Mota da Silva, 01 - Centro - Taperoá - PB, às 16:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação dos serviços de 
manutenção e operação do sistema de som e da parte elétrica  do prédio da Câmara Municipal. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.

Taperoá - PB, 04 de fevereiro de 2016
Eric Alves de Queiroz - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Mota da Silva, 01 - Centro - Taperoá - PB, às 16:30 horas do dia 24 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de postos de 
combustíveis para o fornecimento mensal de gasolina, lubrificantes e filtros destinados aos veículos 
da Câmara Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Taperoá - PB, 04 de fevereiro de 2016
Eric Alves de Queiroz - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Mota da Silva, 01 - Centro - Taperoá - PB, às 17:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços visando à 
divulgação de programas, projetos  e veiculação em rádio e sites na web com abrangência local, dos 
atos oficiais e transmissão das sessões realizada pela Câmara Municipal de Taperoá/PB. 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 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Taperoá - PB, 04 de fevereiro de 2016
Eric Alves de Queiroz - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de bandas para realização das festividades carnavalescas 2016 no 

município de triunfo PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Triunfo
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00003/2016 - 01.02.16 - ARRIEGUA SERVIÇOS DE SHOWS ARTISITICOS LTDA ME 

- R$ 32.000,00

João Pessoa > Paraíba > sábado, 6 de fevereiro de 2016Publicidade
26 A UNIÃO 

FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E IN-
CORPORAÇÕES  LTDA – ME – CNPJ/
CPF Nº 05.010.022/0001-56 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº  122/2016 em João 
Pessoa, 19 de janeiro de 2016 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: HABITAÇÃO 
MULTIFAMILIAR,DOTADA DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO – TANQUE 
SÉPTICO E SUMIDOURO. Na(o) RUA MA-
RIA DE FÁTIMA LEITE ASSIS, S/N, QD.066, 
LT 159, LOT. PORTAL DO COLINA II – GRA-
MAME Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2015-007718/TEC/LO-1204

FALCÃO ENGENHARIA CONSTRUTORA 
E INCORPORADORA LTDA – CNPJ/CPF 
Nº 13.076.046/0001-36 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 194/2016 em João Pessoa, 26 
de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Loteamento Chácaras Novo 
Jardim em Ponta de Lucena – Lucena/PB. 
Na(o) PONTA DE LUCENA, LOTEAMENTO 
CHÁCARAS NOVO JARDIM Município: 
LUCENA – UF: PB. Processo: 2015-006908/
TEC/LO-0968

FACÃO ENGENHARIA CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA – CNPJ/CPF Nº 
13.076.046/0001-36 Torna público que a  
SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 195/2016 em João Pessoa, 26 
de janeiro de 2016 – Prazo: 1460 dias. Para 
a atividade de: Loteamento Ponta de Lucena 
IV – 2ª Etapa (quadras 12  a 16) no Município 
de Lucena/PB. Na(o) PONTA DE LUCENA, 
LOT.PONTA DE LUCENA IV – 2ª ETAPA 
Município: LUCENA – UF: PB. Processo: 
2015-006909/TEC/LO-0969

VAP CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES  
LTDA, CNPJ Nº 09.229.650/0001-88 – Torna 
público que requereu a SEMAM – Secretaria 
de Meio Ambiente a Licença de Operação 
para o Empreendimento Residencial  VAP, 
situado a Rua Cap. Eustáquio Alves Bezerra, 
Qd. 33, LT. 108, Gramame – Republicado 
por incorreção.

PANDEL PANIFICADORA LTDA ME , CNPJ 
Nº 05.955.177/0001-65 – Torna público que 
requereu a Prefeitura Municipal de Bayeux 
– Secretaria de Meio Ambiente, sua Licença 
de Operação, Processo nº 074/16. Para a 
atividade de Fabricação e revenda de pro-
dutos de Panificação, na Rua Idalina Leite, 
60  - São Bento – Bayeux/PB. 01/02/2016. 
Republicado por incorreção.

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. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA
Pelo Presente Edital e em razão de endereço incerto e não sabido/pessoa não localizado(a) ficam 

convidados os seguintes Compromissários Compradores abaixo identificados, a comparecerem a 
sede da São Salvador Construção e Incorp. SPE LTDA, situada na AV. Comendador Renato Ribeiro 
Coutinho, nº 1582, sala 07(Posto Quatro Folhas) –Centro – Sapé – PB, no prazo improrrogável de 
30 (trinta) dias a contar da presente publicação, a fim de regularizarem pendências referentes aos 
contratos infra enumerados do Loteamento Bairro São Salvador sob pena de rescisão automática 
conforme contrato dos referidos instrumentos:

COMPROMISSÁRIO                                         CONTRATO(S)                      QD              LOTE(S)
Francisco de Assis Gomes                               224 / 225                               G                  33 / 34
Jorge Marco Capitulino Nascimento            944                                          E2                  4
Edvaldo Galdino da Silva                                117                                           C                   32
Maria de Fátima da Silva                                620                                           E2                 32

Sapé/PB28 de Janeiro de 2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais, resolve homologar, o resultado 
da apuração do relatório apresentado na Dispensa de Licitação nº001/2016, Objeto: Prestar serviço 
com 01 (um) Carro Pipa, se obrigando por mês a realizar o percurso de 90 (noventa) km por dia, de 
segunda a sábado, transportando e distribuindo nos locais indicados, conforme Plano de Trabalho 
do Convênio nº 024/2016-SEIE, de 20/01/2016.Pessoa Física:Alzenhalley das Neves Bezerra CPF 
nº 060.685.314-65, pelo o valor total de R$ 7.000,00, por um mês, perfazendo o valor total de R$ 
14.000,00, pelos 02 (dois) meses. Publique-se e cumpra-se. 

Livramento/PB, 28 de janeiro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município de 

Livramento/PB, exarada todas às fls. da Dispensa de Licitação nº 001/2016. Objeto:Prestar serviço 
com 01 (um) Carro Pipa, se obrigando por mês a realizar o percurso de 90 (noventa) km por dia, 
de segunda a sábado, transportando e distribuindo nos locais indicados. O carro pipa deverá ter 
a capacidade de, no mínimo, 7 (sete) M/3 de água.Pessoa Física:Alzenhalley das Neves Bezerra 
CPF nº 060.685.314-65, pelo o valor total de R$ 7.000,00, por um mês, perfazendo o valor total 
de R$ 14.000,00, pelos 02 (dois) meses.Justificativa: Tendo em vista o resultado do trabalho apre-
sentado pela CPL, através do Processo de Dispensa, realizada em 26/01/2016, resolve contratar 
diretamente o licitante acima identificado. Ratificado: Pela Sra.Carmelita E. V. Sousa (Prefeita), com 
base nos pareceres da Procuradoria, anexo aos autos deste processo. Publique-se e cumpra-se.

Livramento - PB, 28 de janeiro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2016
Dispensa de Licitação Nº 001/2016. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratado: 

Alzenhalley das Neves Bezerra, CPF nº 060.685.314-65.Objeto:Prestar serviço com 01 (um) Carro 
Pipa (PLACA Nº KGB-9753/PE), se obrigando por mês a realizar o percurso de 90 (noventa) km por 
dia, de segunda a sábado, transportando e distribuindo nos locais indicados. O carro pipa deverá 
ter a capacidade de, no mínimo, 7 (sete) M/3 de água.Valor Contratado:R$ 7.000,00, por um mês, 
perfazendo o valor total de R$ 14.000,00, pelos 02 (dois) meses.Vigência:60 (sessenta) dias. Fonte 
De Recursos:Será 100% (cem) por cento do  Convênio nº 024/2016-SEIE, de 20/01/2016.Dotação: 
QDD/2016.Data da Ass.: 29/01/2016.Partes Ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e o Sr.Alzenhalley 
das N. Bezerra (Contratado).

Livramento/PB,29 de janeiro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO VALORAO CONTRATO Nº101/2015
Tomada d Preços NºTP006/2015.Contratante:Prefeitura de Livramento/PB.Contratada: API 

Engenharia e Construções Ltda, CNPJ: 15.400.637/0001-42.Considerando o memorando (planilha 
de perde e ganha), apresentada pelo Sr. Gregory P. F. de Paiva, Eng. Civil CREA/PB nº 2101932385 
(fiscal da obra), onde solicita o crescimo do valor total contratado através do Contrato, que é de 
R$ 83.351,41, para o valor total executado de R$ 110.778,45.Considerando a planilha de perde e 
ganha fica o valor total aditivado em R$ 27.427,04, fundamentado na planilha de perde e ganha, 
nas letras a) e b), do parágrafo segundo da clausula segunda do contrato.Ficam ratificadas todas 
as demais cláusulas contratuais.Data da ass.: 22/01/2016.Partes da ass.: Carmelita E. V. Sousa 
(Prefeita), e o Sr. Alan A. F. de Figueiredo.

Livramento - PB,22 de janeiro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N.º. 5/0003/2016

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar para o ano letivo de 2016.
Vencedores: 
- CARLOS ALBERTO DE SOUZA - ME com o valor de R$ 149.400,00 (Cento e Quarenta e Nove 

Mil e Quatrocentos Reais), vencendo nos seguintes itens: 34, 35, 36, 38, 40;
- JOANA DARC COSTA AFREU- ME com o valor de R$ 235.037,50 (Duzentos e Trinta e Cinco 

Mil, Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 39, 41, 42, 43;

, perfazendo o Valor Global de 384.437,50 (Trezentos e Oitenta e Quatro Mil, Quatrocentos e 
Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedores para a assinatura do 
termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 5/0004/2016
Objeto: Fornecimento de refeição tipo almoço comercial, refeição tipo jantar e refeição tipo café.
Vencedor: 
- CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA com o valor de R$ 13.100,00 (Treze Mil e Cem 

Reais), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3;  perfazendo o Valor Global de R$ 13.100,00 (Treze 
Mil e Cem Reais).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado o licitante vencedor para a assinatura do 
termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei.

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000005/2016

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura do Pregão Presencial n° 00005/2016, que 
objetiva a: Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados as Secretaria deste município, 
do dia 16 de fevereiro de 2016, para o dia 17 de fevereiro, no mesmo horário e local. 

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 05 de fevereiro de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2015.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 15h30min, do dia 23 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Cli-
nica especializada para realizações de exames para diagnósticos por imagem na área de saúde. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246

Guarabira - PB, 05 de Março de 2015.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Construção de CRECHE PROJETO PROINFÂNCIA TIPO 2, Regime de execução em-
preitada por preço unitário, tipo menor preço global, recursos financeiros oriundos de transferências 
do FNDE no âmbito do PAC 2 - 5757/2013 e Prefeitura Municipal de Alagoinha/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 02.2015. Dotação: 02-05 / 12.361.0015.1033 / 4.4.90.51-00 – Obras 
e Instalações. CONCLUSÃO: 09 - (nove) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALAGOINHA e MATRIX CONSTRUTORA LTDA – EPP, CNPJ 18.920.924/0001-
71 – CT Nº 050/2016 – 02.02.2016 - R$ 1.311.871,01 – (um milhão trezentos e onze mil oitocentos 
e setenta e um reais e um centavo).

Alagoinha/PB, 02 de Fevereiro de 2016.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locações/Contratações eventuais de Veículos diversos para os transportes de 
“alunos/outros”. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 01/2016. Dotações consignadas 
no orçamento vigente e Recursos PRÓPRIOS / PNATE / QSE / FUNDEB / PAB FIXO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2016, PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PILÕES e: CT Nº 030/2016 - 02.02.16 - JOSÉ BATISTA DA SILVA - R$ 30.250,00 - CT Nº 
031/2016 - 02.02.16 - MARIA JOSÉ CORDEIRO DAVID - R$ 27.500,00 - CT Nº 032/2016 - 02.02.16 
- RAFAEL DA SILVA SANTOS - R$ 35.200,00 - CT Nº 033/2016 - 02.02.16 - ROMILDO CEZARIO 
TRAJANO - R$ 55.000,00 - CT Nº 034/2016 - 02.02.16 - AGAMENON FREIRE FERNANDES - R$ 
25.300,00 - CT Nº 035/2016 - 02.02.16 - EVERALDO FARIAS BEZERRA - R$ 17.600,00 - CT Nº 
036/2016 - 02.02.16 - ROGERIO TEODOSIO DA SILVA - R$ 66.000,00 - CT Nº 037/2016 - 02.02.16 
- ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME - R$ 110.000,00 - CT Nº 038/2016 - 02.02.16 - ADEMIR 
RODRIGUES CADETE - R$ 55.000,00.

Pilões, 02 de Fevereiro de 2016.
ADRIANA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE - Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 10h00min, do dia 24 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa 
do ramo pertinente para realizações de procedimentos Oftalmológicos Clínicos e Cirúrgicos em 
pacientes do Município de Guarabira e de Municípios circunvizinhos através do PPI (Programação 
Pactuada Integrada). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 03 de Fevereiro de 2016.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

 E S T A D O  D A   P A R A Í B A
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ÁGUA BRANCA

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE 
Água Branca - PB, 05 de fevereiro de 2016. 
O DIRETOR PRESIDENTE DO MUNICÍPIO DE ÁGUABRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Inexigível nº IN00001/2016: Contratação de 

assessoria jurídica na área previdenciária, orientando e assessorando o Instituto de Previdência 
do Município no cumprimento das leis, acompanhamento de processos e propondo pareceres, com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 

- MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA.
ENDEREÇO: RUA JOANA MATILDES, S/N - GUALTERINA ALENCAR VIDAL - ÁGUA BRAN-

CA - PB
CPF: 020.924.884-06
Valor: R$ 22.000,00
Publique-se e cumpra-se.  

ANTÔNIO BATISTA SILVA
Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ÁGUA BRANCA – PB

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE 
Água Branca/PB, 05 de Fevereiro de 2016. 
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso de suas atribuições legais,  
R E S O L V E:   
ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00001/2016: Locação de 

Software para atender o sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento e realização dos serviços 
de atualização do Portal da Transparência para o Instituto de Previdência do Município de Água 
Branca/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 

- E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA ME
CNPJ Nº. 09.196.974/0001 – 67
End.: Rua Cecilia Miranda, Nº. 84 – Jaguaribe – João Pessoa – PB 
Valor: R$ 13.200,00
Publique-se e cumpra-se. 

Antonio Batista Silva
Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ÁGUA BRANCA – PB

GABINETE DO PRESIDENTE 
Água Branca/PB, 05 de fevereiro de 2016. 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ÁGUA 

BRANCA – PB, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,  
R E S O L V E:   
ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00001/2016: Contratação 

dos serviços de contabilidade, assessoria técnica contábil, administrativa e financeira para o Ins-
tituto de Previdência dos Servidores Municipais de Água Branca – PB, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a:

 - ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA
CNPJ Nº. 05.905.065/0001 – 08
End.: Rua Horácio Nóbrega, 3003 – Belo Horizonte - Patos – PB 
Valor: R$ 22.000,00
Publique-se e cumpra-se.

 ANTÔNIO BATISTA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000004/2016

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura do Pregão Presencial n° 00004/2016, que 
objetiva a: Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados as Secretarias deste município, 
do dia 16 de fevereiro de 2016, para o dia 17 de fevereiro, no mesmo horário e local. 

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 05 de fevereiro de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Presidente da Comissão



 ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ÁGUA BRANCA – PB

GABINETE DO PRESIDENTE 
Água Branca/PB, 05 de fevereiro de 2016.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ÁGUA 

BRANCA – PB, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,  
R E S O L V E:
   HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00001/2016, que 

objetiva: Contratação dos serviços de contabilidade, assessoria técnica contábil, administrativa e 
financeira para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Água Branca – PB, com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente 
vencedor: 

- ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA
CNPJ Nº. 05.905.065/0001 – 08
End.: Rua Horácio Nóbrega, 3003 – Belo Horizonte - Patos – PB 
Valor: R$ 22.000,00
Publique-se e cumpra-se.

ANTÔNIO BATISTA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ÁGUA BRANCA – PB

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Água Branca/PB, 05 de Fevereiro de 2016.
 O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 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 00001/2016, que 

objetiva: Locação de Software para atender o sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento e 
realização dos serviços de atualização do Portal da Transparência para o Instituto de Previdência do 
Município de Água Branca/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponente vencedor: 

- E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA ME
CNPJ Nº. 09.196.974/0001 – 67
End.: Rua Cecilia Miranda, Nº. 84 – Jaguaribe – João Pessoa – PB 
Valor: R$ 13.200,00
Publique-se e cumpra-se.

 Antonio Batista Silva
Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Mota da Silva, 01 - Centro - Taperoá - PB, às 17:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços visando à 
divulgação de programas, projetos  e veiculação em rádio e sites na web com abrangência local, dos 
atos oficiais e transmissão das sessões realizada pela Câmara Municipal de Taperoá/PB. 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 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Taperoá - PB, 04 de fevereiro de 2016
Eric Alves de Queiroz - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV60002/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV60002/2016, 
que objetiva: Aquisição de medicamentos de urgência e emergência para atender os usuários do 
CAPS II; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: A. COSTA COMÉR-
CIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA - R$ 370,00; REALMED COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 2.550,00.

Cajazeiras - PB, 04 de Fevereiro de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos de urgência e emergência para atender os usuários do 

CAPS II.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV60002/2016.
DOTAÇÃO: 02.130 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.1015.2061 – MAN. DA MÉD. E ALTA 

COMPLEX. AMBUL. E HOSPIT. - MAC 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 003 – SUS 008 - FUS
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60004/2016 - 05.02.16 - A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA 

- R$ 3.970,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV60002/2016.
OBJETO: Aquisição de medicamentos de urgência e emergência para atender os usuários do 

CAPS II.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Secretário, em 04/02/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
PROCESSO ADM. Nº. 5.157/2015

A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa 
através da Comissão Permanente de Licitação comunica aos participantes da Tomada de Preços Nº 
001/2015, que após análise detalhada na documentação, respaldada na legislação vigente e Edital 
da licitação em epígrafe, considera habilitada a Empresa: A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO 
LTDA, CNPJ: 09.047.935/0001-06. E inabilitadas as empresasRTS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA, CNPJ: 12.209.627/0001-36 por não atender aos subitens 9.2.5.a e 9.2.4.e; COMERCIAL E 
CONSTRUTORA FENIX LTDA, CNPJ: 73.041.188/0001-90 por não atender aos subitens 9.2.5.b 
e 9.2.4.d; QUARTIER CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ: 10.204.697/0001-76; 
por não atender aos subitens 9.2.1.a,  9.2.3.b, 9.2.4.e; 3JT CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, CNPJ: 
19.549.100/0001-08 por não atender aos subitens, 9.2.4.d, 9.2.5.b, 9.2.4.e, 9.2.1.a; BERTA  CONS-
TRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA – EPP, CNPJ: 03.186.531/0001-09 por não atender aos 
subitem 9.2.1.a; SARMENTO E SÁ CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 17.427.953/0001-33 por não 
atender aos subitem 9.2.4.d. Restando A CONSTRUTORA URTIGA LTDA, CNPJ: 06.879.669/0001-
81, conforme benefício constante nas Leis Complementar números 123/2006 e 147/2006 e suas 
alterações, convocada para apresentar até o dia 18/02/2016, a Prova de regularidade para com a 
FazendaMunicipal do domicílio ou sede do proponente, contida no item 9.2.2.b. A CPL comunica que 
fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação e que a reunião para dar continuidade 
ao processo licitatório – abertura de Propostas, fica marcada para o próximo dia 19/02/2016, às 
09:00 horas. Quando da sessão para abertura das propostas os licitantes considerados habilitados 
deverão apresentar nova documentação de habilitação, no tocante à regularidade fiscal e trabalhista, 
constante do Art. 29, da Lei 8.666/93, tendo em vista a sessão inicial ter ocorrido em 04/11/2015 
próximo passado. Informações poderão ser obtidas na Av. Minas Gerais, 177, Bairro dos Estados, 
João Pessoa-PB, no horário das 08:00 às 12:00hs (horário local) ou pelo Fone: (083) 3214-7629.

João Pessoa, 02 de Fevereiro de 2016
Artur Hermógenes da Silva Dantas

Presidente CPL/EMLUR
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016

O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição par-
celada demoveis e equipamentos médicos hospitalares, destinado ao Fundo Municipal de Saúde. 
Data: 22/02/2016. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 
1.973, S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível 
no sitio: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e 
suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 05 de fevereiro de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE ABERTURA ENVELOPES DE HABLITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados que fará realizar abertura dos envelopes de habilitação, 
referente a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 00003/2016. Cuja abertura será no 
dia 16.02.2016 às 16:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda,  
s/nº, Centro – Aguiar - PB.

 Demais informações no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone 
(0**83)3499-1180.

Aguiar-PB, 05 de Fevereiro de 2016.
Maria de Fátima Soares de Oliveira 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL 

CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar, Estado da Paraíba, pesssoa juridica de direito público, com sede 

à Rua Irineu Lacerda, s/nº, através da Comissão Permanente de Licitação, considerando o disposto 
no art. 21 da Lei 11.947/2009 e da Resolução FNDE/CD n° 04/2015, vem realizar Chamada Pública 
nº 00001/2016, para aquisição de gêneros da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
que será realizada no dia 26 de fevereiro de 2016, às 09:00 horas, na Sala da Comissão de Licitação. 
Demais esclarecimentos na Sala de Licitações ou pelo telefone 083-3499-1180. 

  Aguiar - PB,  04 de Fevereiro de 2016.
Maria de Fátima Soares de Oliveira

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para execução dos 

serviços na reforma da Unidade da Saúde da Família da Comunidade do Cajueiro e a reforma do 
Centro de Saúde Virgílio Ribeiro da Silva neste município.

LICITANTE HABILITADO:
- HOT GAS COMER. E SERV. DE INST. E MONTAGEM EM GERAL LTDA – ME.
LICITANTES INABILITADOS:
- DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA – ME.
- COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA 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 
19/02/2016, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 05 de fevereiro de 2016

Adelson Ângelo de Andrade - Presidenta da Comissão
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2016
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2016, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando 
a aquisição de materiais didáticos e de expediente, para atender as necessidades das diversas 
Secretarias do Município de Mogeiro, no dia 23/02/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste 
Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 18/02/2016. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

Publicado no Jornal “A União” do dia 05/02/2016 – Republicado por Incorreção.
 Mogeiro(PB), 4 de fevereiro de 2016.

JOSÉ JOÃO GONÇALVES
PRESIDENTE DA CPL

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 09:30 horas do dia 16 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de Locação 
de veículos destinados as diversas Secretarias do Município de Triunfo e ao Fundo Municipal de 
Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 01 de Fevereiro de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016

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 22 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material 
de Expediente para atender as diversas 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, 05 de Fevereiro de 2016

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016

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 22 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 (um) 
veículo, sendo Ambulância Tipo A (simples remoção), especificada no Termo de Referência (anexo) 
I do processo editalício, para atender as Unidades Básica de Saúde, Francisco Ferreira Santiago 
e Manoel Alexandre da Silva localizadas no Município de Poço Dantas - PB. 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, 05 de Fevereiro de 2016

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 25 de 
Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à parti-
cipação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE 
BRINQUEDOS, COM A FINALIDADE DE MONTAR A BRIQUEDOTECAS DO PETI, PROJOVEM, 
CRAS E CREAS.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: 
www.cabedelo.pb.gov.br. Link-Transparencia.

Cabedelo - PB, 05 de Fevereiro de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:30 horas do dia 23 de Fe-
vereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE PEIXES, DESTINADO A DOAÇÃO ÀS PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA DO ANO 
DE 2016.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.
br. Link – Transparencia.

Cabedelo - PB, 05 de Fevereiro de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviço de Confecção de Fardamento escolar e administrativo para o Município de 

Triunfo - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2016.
DOTAÇÃO: 02.060 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02060.12.122.1003.2019 - MANUTEN-

ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% 02060.12.361.1003.2020 - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL / MDE 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS 
DE RECURSOS - CONVÊNIO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00008/2016 - 05.02.16 - ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - R$ 71.960,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de serviços de Contabilidade Elaboração 

de Balancete Mensal, Relatório de Execução Orçamentária, Relatório de Gestão Fiscal, Prestação 
de Contas anual, Elaboração do SIOPs, Elaboração do SEOP, elaboração do SISTN e outros 
demonstrativos relacionados a contabilidade publica.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Triunfo
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00002/2016 - 26.01.16 - OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - R$ 78.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa ou instituição especializada para planejamento, organização 

e execução de serviço técnico especializado na realização de seleção de pessoal para provimento 
de cargos integrantes do quadro permanente de servidores da prefeitura municipal de Mataraca/
PB, conforme descrição, quantitativos e especificações contidas no anexo I do presente edital.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mataraca: Recursos Próprios do Município de 

MATARACA/PB: 0211 Secretaria de Administração 04 122 0021 2.032 Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Administração; 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.

VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mataraca e:
CT Nº 00016/2016 - 05.02.16 - CONTEMAX - CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO 

LTDA - ME - R$ 293.333,33

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > sábado, 6 de fevereiro de 2016

Protocolo...: 2016 - 006887
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COM DE ALIM
CPF/CNPJ....: 024290173/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.498,74
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006166
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COM DE ALIM
CPF/CNPJ....: 024290173/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.064,98
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006165
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COMERCIO 
DE ALIM
CPF/CNPJ....: 024290173/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            844,61
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006003
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO ERNESTO DOS S
CPF/CNPJ....: 010992065/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            638,54
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006863
Responsavel.: D & C ARTIGOS DE VEST E ACES L
CPF/CNPJ....: 012092338/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006551
Responsavel.: OITAVA ROSADO COMERCIO E 
SERVI OS D
CPF/CNPJ....: 022346912/0002-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            125,92
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006187
Responsavel.: PILLARES CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 010418418/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.246,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006981
Responsavel.: PILLARES CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 010418418/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.728,92
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006988
Responsavel.: PILLARES CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 010418418/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.710,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006984
Responsavel.: RICLEUDA COSME MEDEIROS ME
CPF/CNPJ....: 007050306/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006716
Responsavel.: TASSIO PEREIRA LEITE  ME
CPF/CNPJ....: 019807941/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,07
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007349
Responsavel.: TASSIO PEREIRA LEITE  ME
CPF/CNPJ....: 019807941/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,07
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007338
Responsavel.: TASSIO PEREIRA LEITE  ME
CPF/CNPJ....: 019807941/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.076,75
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007331
Responsavel.: TASSIO PEREIRA LEITE  ME
CPF/CNPJ....: 019807941/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.076,74
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007329
Responsavel.: TASSIO PEREIRA LEITE  ME
CPF/CNPJ....: 019807941/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.076,74
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007330
Responsavel.: TASSIO PEREIRA LEITE  ME
CPF/CNPJ....: 019807941/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,06
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007327
Responsavel.: TASSIO PEREIRA LEITE  ME
CPF/CNPJ....: 019807941/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            955,74
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007321
Responsavel.: TASSIO PEREIRA LEITE  ME
CPF/CNPJ....: 019807941/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            955,74
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007320
Responsavel.: TASSIO PEREIRA LEITE  ME
CPF/CNPJ....: 019807941/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            891,02
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007313
Responsavel.: TASSIO PEREIRA LEITE  ME
CPF/CNPJ....: 019807941/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            891,02
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007314
Responsavel.: TASSIO PEREIRA LEITE  ME
CPF/CNPJ....: 019807941/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            891,01
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007312
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,  06/02/2016
----------------------------------------

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.: ANA KATIA PEREIRA DE MELO 
SANTANA
CPF/CNPJ....: 953324214-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             72,50
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006661
Responsavel.: ATRIOS UNICASA CONSTRUCOES 
E INCORP
CPF/CNPJ....: 020593396/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            293,63
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006926
Responsavel.: ATRIOS UNICASA CONSTRUCOES 
E INCORP
CPF/CNPJ....: 020593396/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            123,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006904
Responsavel.: AELSON DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ....: 020532852/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            848,08
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003512
Responsavel.: ADEILTON COSME DO NASCIMEN-
TO  ME
CPF/CNPJ....: 004700713/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006905
Responsavel.: CARLITO NETO COUTINHO JUNIOR
CPF/CNPJ....: 415165167-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.683,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006975
Responsavel.: DEYVID GALDINO DE MELO ME
CPF/CNPJ....: 012393101/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.608,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003403
Responsavel.: DANIEL FELIPE BARBOZA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 049453244-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            921,35
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007037
Responsavel.: FELIPE AMORIM QUEIROZ MARTINS
CPF/CNPJ....: 023223178/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            691,01
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006439
Responsavel.: FELIPE AMORIM QUEIROZ MAR-
TINS073014
CPF/CNPJ....: 023223178/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.336,13
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006314
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS CLAUDINO 
BARREIR
CPF/CNPJ....: 515197204-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            237,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006917
Responsavel.: FERNANDO SAVIO DE MELLO LULA 
- ME
CPF/CNPJ....: 018243627/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.110,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 007032
Responsavel.: GLAUCIO GIL TAVARES DE BARROS
CPF/CNPJ....: 541391634-53
Titulo......: CHEQUE           R$            690,00
Apresentante: G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Protocolo...: 2016 - 006902
Responsavel.: IRACEMA MENDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 874130604-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             84,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006418
Responsavel.: JOAQUIM ANSELMO DO VALE FILHO
CPF/CNPJ....: 436063774-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            226,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006916
Responsavel.: KARNE KEIJO-LOGISTICA INTEGRADA
CPF/CNPJ....: 024150377/0007-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.487,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006259
Responsavel.: KARLA TATIANA DOS SANTOS BATISTA
CPF/CNPJ....: 018766666/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            356,50
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006889
Responsavel.: KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ....: 024150377/0007-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         38.316,85
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006302
Responsavel.: LUCILENE ANDRE ALVES DE PONTES
CPF/CNPJ....: 018737200/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            166,94
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006444
Responsavel.: MEMORIAL SANTA LUZIA
CPF/CNPJ....: 004408673/0001-36
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          3.000,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 006890
Responsavel.: MARIA ELINETE NUNES DE MAS-
CENA SILV
CPF/CNPJ....: 019283918/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.630,14
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2016.
OBJETO: Contratação de bandas para realização das festividades carnavalescas 2016 no 

município de triunfo PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 01/02/2016.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de serviços de Contabilidade Elaboração 

de Balancete Mensal, Relatório de Execução Orçamentária, Relatório de Gestão Fiscal, Prestação 
de Contas anual, Elaboração do SIOPs, Elaboração do SEOP, elaboração do SISTN e outros 
demonstrativos relacionados a contabilidade publica.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 26/01/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 008/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de pneus; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MB Auto Peças 
Ltda. - R$ 102.786,00; Pneucar Com. de Pneus Peças e Serviços Ltda. - R$ 350.500,00. 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, 05 de Fevereiro de 2016
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 009/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
pneus; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MB Auto Peças Ltdas 
- R$ 25.400,00; Pneucar Com. de Pneus Peças e Serviços Ltda - R$ 24.000,00. 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, 05 de Fevereiro de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

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: Serviço de Confecção 
de Fardamento escolar e administrativo para o Município de Triunfo - PB; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - R$ 71.960,00.

Triunfo - PB, 05 de Fevereiro de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

E S T A D O  D A   P A R A Í B A
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ÁGUA BRANCA

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Água Branca - PB, 05 de fevereiro de 2016.
O DIRETOR PRESIDENTE DO MUNICÍPIO DE ÁGUABRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso de suas atribuições legais,  
 R E S O L V E: 
HOMOLOGAR a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: Contratação de assessoria jurídica na 

área previdenciária, orientando e assessorando o Instituto de Previdência do Município no cumpri-
mento das leis, acompanhamento de processos e propondo pareceres, com base nos elementos 
constantes da Exposição de Motivos nº IN00001/2016, a qual sugere a contratação de: 

- MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA.
ENDEREÇO: RUA JOANA MATILDES, S/N - GUALTERINA ALENCAR VIDAL - ÁGUA BRAN-

CA - PB
CPF: 020.924.884-06
Valor: R$ 22.000,00
Publique-se e cumpra-se.  

ANTÔNIO BATISTA SILVA
Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2016, que objetiva: Contratação de bandas para realização das festividades carnavalescas 
2016 no município de triunfo PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: ARRIEGUA SERVIÇOS DE SHOWS ARTISITICOS LTDA ME - R$ 32.000,00.

Triunfo - PB, 01 de Fevereiro de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N005/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 25/02/2016 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de implantação, locação, suporte e manutenção 
de software integrado de gestão hospitalar na plataforma web, destinado ao Hospital da Policia 
Militar General Edson Ramalho - HPMGER, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 16-00063-9
João Pessoa, 05 de fevereiro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,
DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 03/15-CEL
Registro CGE Nº 15-01774-8

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 

José Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Especial de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 03/15-CEL, que após análise detalhada nas 
documentações, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação em epígrafe, em especial 
em seu item 10.0, considera habilitadas as Empresas: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, 
TERPA CONSTRUÇÕES S/A, R. FURLANI ENGENHARIA LTDA, MAC MESQUITA ANDRADE 
CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA DE OBRAS PROGRESSO LTDA, ELETRO HIDRO 
LTDA, DANTEC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA e MULTIPLA ENGENHARIA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e inabilitadas as Empresas: CM CONSTRUÇÕES  E SERVIÇOS 
LTDA por desatender o item 10.3.1.b) em consonância com  10.3.1.e (não apresentou FC – FLUXO 
DE CAIXA e NE – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis), COSAMPA PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA por desatender o item 10.3.1. e.2 , e.2.2 (apresentou NE – Notas Explicativas 
às Demonstrações Contábeis sem registro na Junta Comercial) e infligiu também o item 10.3.1. 
e.2 não  apresentou o Termo de Abertura e Encerramento do(s) livro(s) Diário(s)  e   COMERCIAL 
E CONSTRUTORA FÊNIX Ltda por desatender 10.4.1.b (apresentou  Atestado(s) de capacidade 
técnico-operacional: a) Tratamento Superficial duplo e c) Compactação de aterros, em quantidades 
inferiores aos solicitados) 

A CEL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, e que a 
reunião para dar continuidade ao processo licitatório – abertura de Proposta(s) ou vista(s) ao(s) 
recurso(s) - conforme o caso, fica marcada para o dia 17/02/2016, às 15:00 horas.                                  

João Pessoa, 05 de fevereiro de 2016.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação
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EMEPA-PB
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015
REGISTRO CGE N° 16-00008-6, de 06/01/2016.
A EMEPA-PB - Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 

na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Comissão Especial de Licitação, torna ao conhecimento público, que realizará 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2015, do tipo menor preço, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Contratação de Empresa de Engenharia especializada para execução de obras 
referente à construção de muro limítrofe e guarita da E.E. de Mangabeira, em João Pessoa-PB, 
conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais 
Anexos do Edital.

DO VALOR ESTIMADO: Por necessidade de retificação de valores constantes na planilha orça-
mentária e no Cronograma Físico financeiro, fez-se necessário a retificação do valor total estimado 
para o valor de R$ 1.165.702,21 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil, setecentos e dois reais 
e vinte e um centavos), bem como a alteração do item 27.2 do referido edital.   

DATA: A referida licitação fica remarcada para o dia 21 de Março de 2016, às 09h00min, na Sala 
da Comissão Permanente de Licitação da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de 
Cabedelo, EMATER-PB, CEP 58310-000.

RECURSOS: A contratação desses serviços se darão com recursos financeiros do Convênio 
Federal EMBRAPA/PAC 10200.10/0234-0. 

INFORMAÇÕES: As referidas alterações, bem como Cópia do Edital poderão ser adquiridas no 
site: www.gestaounificada.pb.gov.br/emepa/editais ou através da Comissão Especial de Licitação-
-CEL localizada na BR.230, Km 13,3 CEP. 58310-000, Estrada de Cabedelo-EMATER-PB, na Sala da 
CPL, de segunda a sexta das 08h00 às 13h00, ou, ainda, pelo telefone (83)3218.8100 – ramal 238.

(Publicado em 14/01/2016 – republicado por incorreção)
João Pessoa-PB, 04 de Fevereiro de 2016.

LAYSE NELYÊ MACÊDO PEDERNEIRAS
Presidente da CEL

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, 

DO MEIO AMBIENTE E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N°009/2015-SERHMACT
RESULTADO DA HABILITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da CPL/SEIRHMACT, constituída pela Portaria GS. 
Nº001/2016 de 27 de Janeiro de 2016 da SEIRHMACT - Secretaria de Estado da Infraestrutura, 
dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia - SEIRHMACT, TORNA PÚ-
BLICO O RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO da Tomada de Preço nº 09/2015/SERHMACT, 
cujo Objeto é a Aquisição de 42 Cataventos (Moinhos de Ventos) com a finalidade de atender a 
demanda de Perfuração de 150 (cento e cinqüenta) poços no Estado da Paraíba de acordo com o 
Processo SERHMACT nº 3546/2015. Após análise da documentação, o resultado do julgamento foi 
o seguinte: EMPRESAS HABILITADA: CWC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 03.538.267/0001-
25, RM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 00.118.689/0001-53 e INDÚSTRIA YVEL 
LTDA, CNPJ nº08. 811.812/0001-29. 

Em razão deste resultado fica as licitantes habilitada convocada para a sessão de abertura da 
proposta de preço marcada para 16/02/2015, às 09:00h. João Pessoa, 04 de Fevereiro de 2016.

Washington Luis Soares Ramalho
Presidente da CPL/SERHMACT

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, 

DO MEIO AMBIENTE E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N°015/2015-SERHMACT
RESULTADO DA HABILITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da CPL/SEIRHMACT, constituída pela Portaria GS. 
Nº001/2016 de 27 de Janeiro de 2016 da SEIRHMACT - Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos 
Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia - SEIRHMACT, TORNA PÚBLICO 
O RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO da Tomada de Preço nº 15/2015/SERHMACT, cujo 
Objeto é a Aquisição de Materiais (cimento e tijolos) com a finalidade de atender a demanda de 
Perfuração de 150 (cento e cinqüenta) poços no Estado da Paraíba de acordo com o Processo 
SERHMACT nº 3552/2015. Após análise da documentação, o resultado do julgamento foi o seguinte: 
EMPRESA HABILITADA: GERALDO VIDAL DA NÓBREGA-ME, CNPJ nº18. 995.457/0001-49 e 
DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA, CNPJ nº07. 190.090/0001-70. 

Em razão deste resultado fica a licitante habilitada convocada para a sessão de abertura da 
proposta de preço marcada para 16/02/2015, às 10:30h. João Pessoa, 04 de Fevereiro de 2016.

Washington Luis Soares Ramalho
Presidente da CPL/SERHMACT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016
O Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio, constituída pela portaria nº. 104/2016 de 19 de 

Janeiro de 2016, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, vem através 
deste AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da  Pregão Presencial 
nº. 02/2016, cujo objeto é a aquisição de materiais de construção em geral, destinados ao consumo 
de diversas secretarias deste município.

VENCEDOR:
JOSE IRLEY ANDRADE LIRA-ME, com CNPJ 02.153.327/0001-29.
R$ 391.112,50 (Trezentos e Noventa e Um Mil, Cento e Doze Reais e Cinquenta Centavos).

São José de Piranhas-PB, 04 de Fevereiro de 2016.
Jose Idomar de Sousa Bento

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016
O Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio, constituída pela portaria nº. 104/2016 de 19 de 

Janeiro de 2016, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, vem através 
deste AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do Pregão Presencial 
nº. 03/2016, cujo objeto é a Aquisição por maior desconto de Peças Automotivas e Contratação de 
Serviços Mecânicos, destinados a manutenção, funcionamento e consumo dos veículos próprios e 
locados  deste município, conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência 
do Edital do Certame.

VENCEDORES:
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-EPP, com CNPJ 24.099.731/0001-02.
R$ 171.043,00 (Cento e Setenta e Um Mil, Quarenta e Três Reais).
MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA-EPP, com CNPJ 10.358.843/0001-18.
R$ 123.144,00 (Cento e Vinte e Três Mil, Cento e Quarenta e Quatro Reais)

São José de Piranhas- PB, 04 de Fevereiro de 2016.
Jose Idomar de Sousa Bento

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2016
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 104/2016 de 19 de 

Janeiro de 2016, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, vem através 
deste AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da Pregão Presencial 
nº. 04/2016, cujo objeto é a Aquisição de carnes bovina e fígado bovino, destinados ao consumo 
de diversas secretarias deste município.

VENCEDOR:
JOSEFA MENDES BRAZ, portadora do CPF n° 
R$ 96.960,00 (Noventa e Seis Mil, Novecentos e Sessenta Reais).

São José de Piranhas-PB, 04 de Fevereiro de 2016.
Jose Idomar de Sousa Bento

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 10:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 12h:00min 
e das 14h00min Até 17h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Email: p.m.fagundes.comercial@gmail.com

Fagundes - PB, 26 de Janeiro de 2016
LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
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 23 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais 
de limpezas 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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 13:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais elétricos 
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, 03 de Fevereiro de 2016
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 10:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais médicos 
hospitalares, medicamentos e psicotrópicos básicos e diversos. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3297-1130.
Email: pmmataraca1@gmail.com

Mataraca - PB, 05 de Fevereiro de 2016
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO - Pregoeiro Oficial  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00008/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de água mineral 
em galões de 20 litros, mediante solicitações periódicas e entregas parceladas em atendimento 
as demandas operacionais das diversas secretarias. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0325/2009. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347-1820. 
Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 05 de fevereiro de 2016.
JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00009/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 11:00 horas do dia 22 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de gás Liquefeito de 
Petróleo - GLP, mediante solicitação periódica e entrega parcelada, em atendimento as demandas 
operacionais das diversas secretarias. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0325/2009. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347-1820. Email: 
licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 05 de fevereiro de 2016.
JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00010/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 13:00 horas do dia 22 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de material de 
expediente e didático diversos, mediante solicitação periódica e entrega parcelada, em atendimento 
as demandas operacionais das secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0325/2009. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3347-1820. Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 05 de fevereiro de 2016.
JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00011/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 15:00 horas do dia 22 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de profissional para 
fornecimento de doces e salgados em geral, mediante solicitação e entrega parcelada, em atendi-
mento as demandas operacionais das diversas secretarias deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0325/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3347-1820. Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 05 de fevereiro de 2016.
JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

CT Nº 00040/2014 - 01.08.14
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil pra a execução do servi-

ço de construção de uma quadra esportiva. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, § 1º, inciso I, Lei nº. 
8.666/93. JUSTIFICATIVA: prorrogação do prazo para continuidade dos serviços visando à conclusão 
da obra. VIGÊNCIA: 720 (setecentos e vinte) dias. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Gado Bravo e MULTISERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME - R$ 501.603,61

Gado Bravo - PB, 21 de janeiro de 2016.
AUSTERLIANO EVALDO ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016
A CPL do município de Mãe D’água nos termos da Art. 41 DA LEI 8.666/93 torna público o 

INDEFERIMENTO, da impugnação interposto pela empresa CONSTRUTORA GALVÃO MARINHO 
LTDA, CNPJ nº 12.647.038/0001-30, estando o teor da decisão a disposição do interessado nos 
autos do processo, permanecendo a mesma data da reunião.

INFORMAÇÕES:  na sala da CPL, Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Pre-
feitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, 
em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

Mãe D’água - PB, 05 de fevereiro de 2016.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CPL PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 09:30 horas do dia 23 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PERIÓ-
DICA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CARDÁPIO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
Edital: LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 05 de Fevereiro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
RELAÇÃO DOS TERRENOS NOTIFICADOS COM ENDEREÇO DOS PROPRIETÁRIOS 

PARA CORRESPONDÊNCIA NÃO LOCALIZADOS QUE TERÃO UM PRAZO DE CINCO DIAS 
APÓS PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E NO SEMANÁRIO. O NÃO 
COMPARECIMENTO IMPLICARÁ EM SANÇÕES PREVISTAS NO DECRETO 5.771/06 E 6.149/08 
DO QUE TRATA A TAXA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E AS LEI 6.811/91 DO R.L.U. E 
A.L.C. 07/95 DO CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

RELAÇÃO DOS TERRENOS NOTIFICADOS COM ENDEREÇO DOS PROPRIETÁRIOS PARA CORRESPONDÊNCIA NÃO LOCALIZADOS QUE TERÃO UM PRAZO DE CINCO DIAS APÓS
PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E NO SEMANÁRIO. O NÃO COMPARECIMENTO IMPLICARÁ EM SANÇÕES PREVISTAS NO DECRETO 5.771/06 E 6.149/08 DO 
QUE TRATA A TAXA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E AS LEI 6.811/91 DO R.L.U. E A.L.C. 07/95 DO CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA.

MÊS DE FEVEREIRO I/ 2016=>05/02/2016
Nº DA NOTIFICAÇÃO DATA DA

NOTIFICAÇÃO
PROPRIETÁRIO Nº DE INSCRIÇÃO

DO TERRENO

006891/15 25/11/2015 FRANCISCO SERGIO DUTRA CALDAS 096234-1
008766/16 06/01/2016 GEORGE CUNHA FERRAGENS LTDA 148098-7
008767/16 06/01/2016 ESPÓLIO DEWANDA LONDRES DA NOBREGA 053223-1
008768/16 06/01/2016 AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA 026751-1
008771/16 06/01/2016 DESCONHECIDO(LOC.CART.ATUAL=31.186.0329.0000.000). 271858-8
008776/16 06/01/2016 DESCONHECIDO(LOC.CART.ATUAL=04.032.0179.0000.000). 191442-1
008777/16 06/01/2016 GLEYCE KAROLYNE SANTOS DE SOUSA 264774-5
008778/16 06/01/2016 ALEXANDRA MAIA AGUIAR RIBEIRO COUTINHO 310395-1
008779/16 06/01/2016 LOOP CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 098467-1
008781/16 06/01/2016 HANYER ALVES FERREIRA 232117-3
008784/16 07/01/2016 CASA FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP 179058-7
008785/16 07/01/2016 MARINA LUCIA DA CONCEIÇÃO 264760-5
008786/16 07/01/2016 JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO 206832-0
008787/16 07/01/2016 ADIVOMARQUES FERREIRA ALVES 128366-9
008789/16 08/01/2016 KAINARA ALMEIDA PESSOA CUNHA 089094-4
008790/16 08/01/2016 DARLYANE DE S. BARROS RODRIGUES 166760-2
008791/16 08/01/2016 DARLYANE DE SOUZA BARROS RODRIGUES 166759-9
008793/16 08/01/2016 MARINALVA ESTOLANO P. LIMA 137474-5
008795/16 08/01/2016 MARIA ANTONIA DOS SANTOS 210851-8
008792/16 08/01/2016 CLOVIS PEPPE 122876-5
008794/16 08/01/2016 CLOVIS PEPPE 122894-3
008797/16 08/01/2016 JORGE CAVALCANTE DE VASCONCELOS 014308-1
008799/16 08/01/2016 CLOVIS PEPPE 122893-5
008800/16 08/01/2016 MARIO ROBERTO DOS SANTOS 088463-4
008851/16 08/01/2016 ALEXANDRA MAIA AGUIAR RIBEIRO 310371-4
008852/16 08/01/2016 CLOVIS PEPPE 122875-7
008854/16 08/01/2016 RF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 381650-8
008855/16 08/01/2016 MARCELO DE BRITO MESQUITA 016299-0
008856/16 11/01/2016 WALDOMIRO FERREIRA DOS SANTOS 223890-0
008858/16 11/01/2016 ADÃO LEITE DA SILVA 091537-8
008859/16 11/01/2016 SEVERINA DO RAMO OLIVEIRA DA SILVA 235853-1
008861/16 11/01/2016 ANTONIO CORREIA DOS SANTOS 294885-1
008864/16 11/01/2016 JOÃO SANTINO FILHO 158905-9
008866/16 13/01/2016 IMOBILIÁRIA LUSO BRASILEIRO LTDA 121994-4
008868/16 13/01/2016 SEVERINO NUNES DA COSTA 113264-4
008871/16 13/01/2016 LUIS ANTONIO C. DA FONSECA 232562-4
008872/16 13/01/2016 JOSÉ TAVARES DA COSTA 103426-0
008875/16 13/01/2016 ADROALDO GOMES DA SILVA 092542-0
008876/16 13/01/2016 FABRICIO MACIEL VIEIRA 120130-1
008880/16 13/01/2016 JOSÉ REINALDO LIMA 268729-1
008882/16 13/01/2016 ADAILTON ELIAS DA SILVA 148065-1
008884/16 13/01/2016 FIRMINO F DE OLIVEIRA 002769-3
008886/16 13/01/2016 MARIA DAS NEVES M DE SOUZA 052210-4
008888/16 13/01/2016 NORMA RIBEIRO DE QUEIROZ 293661-5
008889/16 14/01/2016 JEAN CARLOS D. MUNIZ E OUTROS 251504-1
008890/16 14/01/2016 MARIA DO CEU 055870-2
008891/16 14/01/2016 JOÃO MORAIS 124024-2
008894/16 14/01/2016 ORESTE GOMES DA SILVA 008063-2
008895/16 14/01/2016 ANTONIO LUIZ BARBOSA 132477-2
008896/16 14/01/2016 BRUNO DELGADO BRILHANTE 206588-6
008901/16 14/01/2016 COJUDA CONSTRUTORA JULIÃO LTDA 148158-4
008902/16 14/01/2016 PROJACON CONSTRUTORA LTDA-EPP 214610-0
008905/16 14/01/2016 CARLOS HENRIQUE LEMOS DANTAS 045859-7
008907/16 14/01/2016 GILBERTO MARTINS CASADO 112378-5
008909/16 15/01/2016 ESPÓLIO DEWANDA LONDRES DA NOBREGA 053223-1
008911/16 18/01/2016 FRAPP EMPREENDIMENTOS LTDA 322118-1
008912/16 18/01/2016 MULTSERV SERVIÇOS MULTIPLOS 001015-4
008913/16 18/01/2016 PREMIUM CONSTRUÇÕES LTDA 241522-4
008914/16 18/01/2016 PREMIUM CONSTRUÇÕES LTDA 241523-2
008915/16 18/01/2016 JOAQUIM GOMES DA SILVA 217417-1
008917/16 18/01/2016 MARIA JOSE DA SILVA FONTES 162448-2
008920/16 18/01/2016 GILBERTO STROPP 015771-6
008921/16 18/01/2016 OTÁVIO SOARES DA SILVA FILHO 028151-4
008922/16 18/01/2016 JOÃO FERREIRA GUIMARÃES 166323-3
008924/16 19/01/2016 VILMA TRAJANO DOS SANTOS 209603-0
008925/16 19/01/2016 GILBERTO STROPP 015770-8
008926/16 19/01/2016 GILBERTO STROPP 15772-4
008930/16 19/01/2016 ADELARDO GOMES DA SILVA 098820-1
008931/16 19/01/2016 LINDOMAR DE OLIVEIRA 045697-7
008933/16 19/01/2016 VINOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS 

LTDA
028113-1

008934/16 19/01/2016 JOSÉ MARCOS DE CARVALHO 093585-9
008936/16 18/01/2016 CONSTRUTORA ITACON LTDA 121689-9
008937/16 19/01/2016 CONSTRUTORA ITACON LTDA 121692-9
008938/16 20/01/2016 CONSTRUTORA ITACON LTDA 121690-2
008939/16 20/01/2016 CONSTRUTORA ITACON LTDA 121691-1
008940/16 21/01/2016 FREDERICO AUGUSTO GUEDES PEREIRA PITANGA 121588-4
008941/16 21/01/2016 FREDERICO AUGUSTO GUEDES PEREIRA PITANGA 121589-2
008943/16 21/01/2016 JAQUEIRA INCORPORAÇÕES LTDA 299126-8
008950/16 25/01/2016 HABITAT INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 117538-6
008952/16 28/01/2016 WALTER TRAJANO DE OLIVEIRA 015257-9
008959/16 29/01/2016 PAULINO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO 107876-3
008960/16 29/01/2016 PAULINO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO 107877-1
008961/16 29/01/2016 GOMES ALENCAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA EPP
162330-3

008966/16 29/01/2016 MARIO ROBERTO DOS SANTOS 088463-4
008971/16 29/01/2016 JOSÉ TAVARES DA COSTA 103426-0

SECRETARIA DE FINANÇAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
A Prefeitura Municipal de Caaporã, Estado da Paraíba, torna público para conhecimento dos 

interessados que a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2016. Cujo objeto é a Con-
tratação de empresa especializada sob o regime de empreitada por preço global, com material e 
mão-de-obra, destinada a execução do remanescente da construção da quadra coberta c/ vestuário, 
localizado na Rua do Eucalipto, S/N, no Distrito de Cupissura, marcada para o último dia 28/01/2016 
às 09:30h (horário de Brasília), foi declarada DESERTA. 

Caaporã, 05 de Fevereiro de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

E S T A D O  D A   P A R A Í B A
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ÁGUA BRANCA

 GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Água Branca - PB, 05 de fevereiro de 2016. 
O DIRETOR PRESIDENTE DO MUNICÍPIO DE ÁGUABRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
RATIFICAR a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: Contratação de assessoria jurídica na área 

previdenciária, orientando e assessorando o Instituto de Previdência do Município no cumprimento 
das leis, acompanhamento de processos e propondo pareceres, com base nos elementos constantes 
da Exposição de Motivos nº IN00001/2016, a qual sugere a contratação de: 

- MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA.
ENDEREÇO: RUA JOANA MATILDES, S/N - GUALTERINA ALENCAR VIDAL - ÁGUA BRAN-

CA - PB
CPF: 020.924.884-06
Valor: R$ 22.000,00
Publique-se e cumpra-se. 

ANTÔNIO BATISTA SILVA
Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª CHAMADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
Objeto: Contratação de empresa especializada sob o regime de empreitada por preço global, com 

material e mão-de-obra, destinada a execução do remanescente da construção da quadra coberta 
c/ vestuário, localizado na Rua do Eucalipto, S/N, no Distrito de Cupissura.

Edital e Informações: poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação à Rua Salomão 
Veloso, 30, Centro, Caaporã/PB, das 08:00 às 12:00 horas. Entrega de Documentação e Propostas: 
no endereço acima, no dia 01 de Março de 2016 até às 08:30 horas (horário local).

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 05 de Fevereiro de 2016
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 08:30 horas do dia 23 de Fevereiro de 2016, para registro de preços, consignado em 
ata, para contratação de empresa especializada, para eventual fornecimento de reagentes para 
realização de testes de bioquímica e hematológicos, com cessão de equipamentos, destinados 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento legal: 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e Lei Complementar 123/06. Edital, anexos e outras informações poderão ser encontradas 
no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas.

Caaporã-PB, 05 de Fevereiro de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 10:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 2016, para registro de preços, consignado em 
ata, para contratação de empresa especializada, para eventual fornecimento de placas e plaquetas, 
destinadas as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamento legal: 10.520/02, Lei 
Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123/06. Edital, anexos e outras informações no endereço 
acima, das 08:00 às 12:00 horas.

Caaporã-PB, 05 de Fevereiro de 2016
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0039/2015 
Tomada de Preços Nº TP001/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Costa 

Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP, CNPJ Nº 17.614.228/0001-74. Fundamento Legal: Lei Federal 
nº 8.666/93. Considerando a continuação do Contrato Nº 0039/2015, fica a vigência prorrogada de 
11/05/2015 até 11/11/2015, para o período de 11/11/2015 até 11/05/2016. Ficam ratificadas todas 
as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Data da 
ass.: 03/11/2015. Partes ass.: Rosangela de F. Leite e Edilio de Lira Brito. 

Desterro/PB, 03 de novembro de 2015.
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 106/2015 

Tomada de Preços Nº TP006/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Costa 
Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP CNPJ Nº 17.614.228/0001-74. Fundamento Legal: Lei Federal 
nº 8.666/93. Considerando a continuação do CONTRATO Nº 106/2015, fica a vigência prorrogada 
de 21/09/2015 até 21/11/2015, para o período de 21/11/2015 até 21/01/2016. Ficam ratificadas todas 
as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Data da 
ass.: 03/11/2015. Partes ass.: Rosangela de F. Leite e Edilio de Lira Brito. 

Desterro/PB, 03 de novembro de 2015.
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 

DE COMPRA E VENDA Nº PP029/2015PMD
Pregão Presencial Nº PP014/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Maria de 

L. Mendonça-ME CNPJ: 03.605.056/0001-68. Considerando o reajuste concedido no litro gasolina 
comum; óleo diesel S/500 e óleo diesel S/10, o valor total do reajuste é de R$ 36.225,00. Ficam 
ratificadas todas as demais cláusulas. Partes ass.: Rosângela de F. Leite e Gomes M. da Cunha.

Desterro/PB, 07 de dezembro de 2015.
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita
 

SECRETARIA DE SAÚDE DE DESTERRO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 

DE COMPRA E VENDA Nº PP014/2015/FMS
Pregão Presencial Nº PP015/2015. Contratante: Secretaria de Saúde de Desterro/Fundo de Saúde 

de Desterro/PB. Contratada: Maria de L. Mendonça-ME CNPJ: 03.605.056/0001-68. Considerando 
o reajuste concedido no litro gasolina comum; óleo diesel S/500 e óleo diesel S/10, o valor total do 
reajuste é de R$ 15.310,00. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas. Parte ass.: Rubens M. 
das Neves e Gomes M. da Cunha.

Desterro/PB, 07 de dezembro de 2015.
Rubens Marques das Neves

Secretária de Saúde/Fundo de Saúde

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 
DE COMPRA E VENDA Nº PP029/2015PMD

Pregão Presencial Nº PP014/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Maria 
de Lourdes Mendonça-ME CNPJ: 03.605.056/0001-68. Considerando o reajuste concedido no litro 
gasolina comum; óleo diesel S/500 e óleo diesel S/10, o valor total do reajuste é de R$ 24.075,00. 
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas. Data da Ass.: 
13/01/2016. Partes ass.: Rosângela de F. Leite e Gomes M. da Cunha.

Desterro/PB, 13 de janeiro de 2016.
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita
 

SECRETARIA DE SAÚDE DE DESTERRO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 

DE COMPRA E VENDA Nº PP014/2015/FMS
Pregão Presencial Nº PP015/2015. Contratante: Secretaria De Saúde de Desterro/Fundo M de 

Saúde de Desterro/PB. Contratada: Maria de Lourdes Mendonça-ME CNPJ: 03.605.056/0001-68. 
Considerando o reajuste concedido no litro gasolina comum; óleo diesel S/500 e óleo diesel S/10, 
o reajuste é de R$ 12.930,00. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. Data da 
Ass.: 13/01/2016. Parte ass.: Rubens M. das Neves e Gomes M. da Cunha.

Desterro/PB, 13 de janeiro de 2016.
Rubens Marques das Neves

Secretária de Saúde/Fundo de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO Nº IN-001/2014
Inexigibilidade Nº IN-001/2014. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: ECOPLAN 

Contabilidade Pública e Softwares Ltda, CNPJ 05.905.065/0001-08. Fundamento Legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 de 21/06/1993. Considerando o parecer jurídico, constante nos autos, fica acrescentado 
por mais 12 (doze) meses a vigência, com isso a vigência do contrato passou de 17/01/2014 a 
17/01/2015, para 17/01/2015 a 17/01/2016. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais 
que não foram modificadas. Data da ass.: 08/12/2014. Partes ass.: Rosângela de F. Leite (Prefeita) 
e o Sr. Rogério L. E. Alves.

Desterro/PB, 08 de dezembro de 2014.
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº IN-002/2014
Inexigibilidade Nº IN-002/2014. Contratante: Secretaria e Saúde/Fundo M. de Saúde de Desterro/

PB, CNPJ Nº 10.493.355/0001-13. Contratante: Ecoplan Ltda, CNPJ 05.905.065/0001-08. Funda-
mento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Considerando a vigência do contrato passou de 17/01/2014 
a 17/01/2015, para 17/01/2015 a 17/01/2016. Considerando a prorrogação da vigência, fica acres-
centado o valor total de R$ 36.000,00, para o período de 17/01/2015 a 17/01/2016. Ficam ratificadas 
todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas. Data da ass.: 08/12/2014. Partes 
ass.: Rubens M.s das Neves (Secretário de Saúde) e o Sr. Rogério L. E. Alves.

Desterro/PB, 08 de dezembro de 2014.
Rubens Marques das Neves

Secretário de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2015, que objetiva: Con-
tratação de empresa ou instituição especializada para planejamento, organização e execução de 
serviço técnico especia; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: CONTEMAX - CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA - ME - R$ 293.333,20.

Mataraca - PB, 05 de Fevereiro de 2016
OLÍMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA

Prefeito
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

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 para Prestação de serviços de Contabilidade 
Elaboração de Balancete Mensal, Relatório de Execução Orçamentária, Relatório de Gestão Fiscal, 
Prestação de Contas anual, Elaboração do SIOPs, Elaboração do SEOP, elaboração do SISTN e 
outros demonstrativos relacionados a contabilidade publica; RATIFICO o correspondente procedi-
mento e ADJUDICO o seu objeto a: OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - R$ 78.000,00.

Triunfo - PB, 26 de Janeiro de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA

Prefeito
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