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Saúde
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Crise aumenta busca 
por escolas públicas

Butantan pruduzirá 
vacina contra dengue

Marés Hora Altura
DÓLAR    R$ 3,949  (compra) R$ 3,950  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,790  (compra) R$ 4,110  (venda)
EURO   R$ 4,350  (compra) R$ 4,354  (venda)
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Campinenses
ganham obra 
no valor de 
quase R$ 2 mi

MOBILIDADE urBANA

O governador Ricardo Coutinho assinou ontem Ordem 
de Serviço em Campina Grande para a pavimentação da 
Av. João Suassuna no valor de R$ 1,8 milhão.  PÁGINA 3

Esportes

A morte do cantor 
Bené Bitonho, no úl-
timo domingo, foi la-
mentada por artistas 
paraibanos.  PÁGINA 5

Só a vitória inte-
ressa ao Belo, hoje,  
contra o Fortaleza 
pela Copa do Nor-
deste.  PÁGINA 24

FOTO: Divulgação

Bené deixa o 
samba de luto

Belo tem jogo 
decisivo hoje

Viroses atacam 500 
pessoas por dia em JP

MuDANçA DE CLIMA

Cerca de 500 pessoas estão sendo atendidas por dia nos postos de saúde da capital 
com diagnóstico de virose. Elas reclamam de dores pelo corpo e febre.  PÁGINA 4

 A GUERRA CONTINUA  Obras da construção civil foram inspecionadas 
ontem por gestores da saúde no combate ao Aedes aegypti.  PÁGINA 13

FOTO: José Marques/Secom-PB

Governador Ricardo Coutinho autoriza o início de mais uma obra importante para CG

Bené Bitonho era sambista Warley espera por nova oportunidade

FOTO: Divulgação



Uma comissão técnica tripartite, for-
mada por técnicos do governo, das cen-
trais sindicais e dos empresários, tem pelo 
menos 60 dias para estudar propostas re-
lativas à Previdência Social. A expectativa 
é que durante este período seja possível 
construir convergências para a criação de 
uma agenda que inclua amplas reformas 
no sistema previdenciário brasileiro. Não 
é tarefa fácil. A explosão do déficit no or-
çamento federal se deve em grande parte 
à queda na arrecadação do INSS em razão 
da crise econômica e do desemprego. 

São conjunturais estas razões e elas 
foram agravadas pela recessão econômica 
e pela forte queda no Produto Interno Bru-
to (PIB) nos últimos dois anos. Além disso, 
a previdência social brasileira padece de 
distorções estruturais que, mais cedo ou 
mais tarde, terão de ser enfrentadas ape-
sar do alto custo político.Um dos obstácu-
los para a discussão de qualquer reforma 
previdenciária está na diferença entre o 
tamanho dos benefícios altamente gene-
rosos pagos aos funcionários públicos e o 
tamanho dos benefícios pagos aos traba-
lhadores privados. 

É consenso entre os técnicos que o Bra-
sil foi longe demais no tratamento desigual 
entre os dois tipos de beneficiários, sobre-
tudo ao dar aposentadoria aos funcionários 
federais igual ao salário integral da ativa, 
enquanto o teto atual da aposentadoria do 
trabalhador privado vinculado ao INSS é de 
R$ 4.663. Esse fosso que separa a aposenta-
doria dos funcionários do governo e a dos 
trabalhadores privados atinge, também, as 
pensões por morte, cuja generosidade não 
tem paralelo no mundo desenvolvido.

Para ser bem-sucedida e fazer valer 
seus princípios para, pelo menos, os pró-

ximos 30 anos, uma reforma previdenciá-
ria tem de enfrentar também a questão 
da idade mínima para a aposentadoria, 
principalmente em razão do aumento da 
expectativa média de vida e do aumento 
da população idosa. Daqui a 30 anos, os 
brasileiros com mais de 65 anos, que hoje 
são 7,6% da população, passarão a repre-
sentar 20%. Além de diminuir a diferença 
de tratamento entre trabalhadores púbi-
cos e trabalhadores privados, O país não 
tem como retardar este enfrentamento, 
pois as regras atuais ameaçam constan-
temente a quebra do sistema, conforme 
se vê pelo déficit de R$ 194,9 bilhões pre-
vistos para 2016, somente na previdência 
administrada pelo governo federal.

Nas palavras do ministro Miguel Ros-
setto, da Previdência, a orientação da 
presidente Dilma é absolutamente clara: 
ampliar ao máximo o debate com a socie-
dade no fórum que se realizará nos pró-
ximos 60 dias. Segundo ele, as mudanças 
estruturais na sociedade brasileira, como 
o aumento da expectativa de vida da po-
pulação, devem ser analisadas, mas as 
conquistas sociais devem ser preserva-
das. O governo avalia que essas mudanças 
não devem ter implicação de curto prazo, 
mas são mudanças fundamentais e que 
precisam ser construídas por meio do diá-
logo. “Nesses próximos 60 dias, informou 
o ministro, vamos debater muito, de uma 
forma aberta, transparente, acolhendo su-
gestões, escutando novas propostas das 
centrais sindicais, da representação em-
presarial, dos parlamentares, e criar uma 
base forte e sólida para que o governo 
possa tomar iniciativa e encaminhar, para 
análise do Congresso Nacional, medidas 
para a correção de rumo do sistema”.

Editorial

 Reforma inadiável
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O vereador Raoni Mendes será o coor-
denador geral da pré-campanha à pre-
feitura de João pessoa do pTB, que tem 
o deputado federal Wilson Filho como 
titular. Já o ex-deputado federal Major 
Fábio, que recentemente se filiou à le-
genda, vai coordenar a pré-campanha 
proporcional do partido e deve sair, 
também, candidato a vereador.   

UNInforme

MObIlIDADE EMpEcIlhOS

pROjEtO quER InIbIR ‘chAMADA AnônIMA’”

Ontem, na solenidade de as-
sinatura da ordem de serviço 
da obra de pavimentação da 
Avenida João Suassuna, em 
Campina Grande, o governa-
dor Ricardo Coutinho estava 
acompanhado por dois pré-
-candidatos a prefeito da 
cidade: o do pSB, deputado 
estadual Adriano Galdino, e 
o do pMDB, deputado federal 
Veneziano Vital.  

Esta é uma obra de mobili-
dade urbana que vem para 
valorizar esta parte da ci-
dade e facilitar o trânsito”. 
Do governador Ricardo Cou-
tinho, após a assinatura da 
ordem de serviço da Avenida 
de João Suassuna. A obra 
terá investimento de R$ 1,8 
milhão e deverá ser concluí-
da em oito meses, de acordo 
com a Suplan.

O deputado Adriano Galdi-
no revelou que a prefeitura 
de Campina Grande criou 
empecilhos para que a pavi-
mentação da Avenida João 
Suassuna fosse iniciada. 
“Éramos para estar aqui hoje 
inaugurando essa obra”, dis-
se, afirmando que a gestão 
municipal passou por cima do 
interesse público por ques-
tões meramente políticas.

Artigo

Jesus e o cuspo

Abramos a crônica relembrando 
as curas de Jesus, que foram muitas. 
Curou cegos, paralíticos, leprosos, 
obsidiados, usando como remédio a 
fé. Tanto é assim que dizia ao cura-
do: a tua fé te curou. E grande foi 
a sua decepção quando não conse-
guiu operar as suas curas em Naza-
ré, pois entre seu povo não havia fé. 
Daí o Mestre ter saído de lá dizendo 
“Nunca vi tanta incredulidade”...

E por incrível que pareça, Jesus 
curou cegos, limpando-lhes os olhos 
com cuspo. Aliás, faz muito tempo, 
ouvi dizer que um farmacêutico, lá 
de Bananeiras, restabeleceu a vista 
de muita gente, com cuspo. 

Mas houve cego chamado Barti-
meu que, mal sentiu Jesus se aproxi-
mar, e foi logo gritando. Muita gente 
procurou calá-lo, mas aí era que ele 
gritava. E Jesus para ter a certeza de 
sua fé, perguntou-lhe: “O que é que 
queres que te faça.? Bartimeu só fez 
gritar: “Que eu veja”. 

Compadecido, disse Jesus: “Vai, a 
tua fé te salvou”. E logo viu, e seguiu 
a Jesus pelo caminho.

Mas devemos lembrar que a nos-
sa vida é um ato de fé. Estamos sem-

pre contando com o amanhã. Esta-
mos sempre dizendo: Até logo, até 
amanhã...

Dizem que o futuro a Deus per-
tence, sim, pois é esse futuro que está 
sempre presente na nossa existência. 

O cego Bartimeu deu uma gran-
de prova de sua fé. Mal sentiu a pre-
sença luminosa de Jesus, entusias-
mou-se e correu para ele, certo de 
que seria curado. 

Jesus produziu fenômenos admi-
ráveis. Mesmo assim não acredita-
ram na sua missão divina. E a cruz 
foi o que souberam lhe dar. 

Quantas curas, quanta desob-
sessão, quantos fenômenos, comu-
nicação mediúnica: passear sobre 
as ondas, multiplicar pães e peixes, 
transformar água em vinho, trans-
figurar-se e conversar com os ditos 
mortos. 

Só um milagre ele não fez. E não 
fez porque não quis: sair daquela 
cruz. Sua missão teria de ser cum-
prida. Sua lição teria de ser dada, 

foi crucificado entre dois la-
drões. O mau e o bom. Só o bom es-
taria no paraíso, o paraíso da cons-
ciência tranquila.

jesus produziu fenômenos admiráveis. Mesmo assim não acreditaram 
na sua missão divina. E a cruz foi o que souberam lhe dar.”

 carlos Romero - caromero@globo.com.br

ptb: pRé-cAMpAnhA
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cOnDE: cOncuRSO AbRE InScRIÇÃO hOjE
São 343 vagas, com salários que vão de R$ 880 a R$ 2 mil. Hoje, serão iniciadas as inscrições para 
o concurso público da prefeitura do Conde – se estendem até o dia 17 de março. O cadastro será 
feito exclusivamente pela internet (www.advise.net.br), com taxa de R$ 60 (nível fundamental), 
R$ 70 (médio) e R$ 90 (superior).
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Se errar é humano, corrigir o equívoco tam-
bém o é. E necessário. As colunas de sábado, 
dia 20, e domingo, dia 21, saíram assinadas 
pelo jornalista José Napoleão Ângelo, que as-
sume a interinidade do espaço em situações 
excepcionais. Está errado. Todo o conteúdo de 
ambas as colunas foi produzido por mim e as 
notas são de minha inteira responsabilidade.
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projeto de lei do ex-senador Vital do Rego Filho, hoje ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), 
será apreciado hoje pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 
(CCT). O colegiado vai votar substitutivo do senador Walter pinheiro(pT) ao projeto, que obriga 
as operadoras a oferecer aos usuários serviço de identificação das chamadas recebidas, gratuita-
mente. De acordo com a proposta, ficará proibida a venda de produtos que impeçam ou dificultem 
a identificação do número que originou a chamada. Para o ex-senador paraibano, permitir a não 
identificação de qual número gerou a ligação favorece a ação de quadrilhas de criminosos: “Eles 
procuram aterrorizar suas vítimas sob o manto do anonimato”, justificou, quando da apresentação 
do projeto de lei. De fato, esse procedimento vem ocorrendo em todo o país, quando criminosos, 
até de dentro de presídios, simulam sequestros para extorquir dinheiro de famílias. Deverá passar 
sem empecilhos pelas comissões e plenário do Senado.

DIRETOR TÉCNICO
Walter Galvão

EDITOR GERAL
joanildo Mendes
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Governo beneficia a população de 
Campina Grande com pavimentação
O governador Ricardo 
Coutinho assinou OS para 
a Avenida João Suassuna

O governador Ricardo 
Coutinho assinou, ontem, a 
Ordem de Serviço das obras 
da Avenida João Suassuna, na 
cidade de Campina Grande. O 
local será pavimentado faci-
litando o trânsito na área e a 
vida dos que precisam passar 
diariamente pela avenida. Se-
rão 740 metros de pavimen-
tação e o investimento de 
aproximadamente R$ 1,8 mi-
lhão. A vice-governadora Lígia 
Feliciano, o presidente da As-
sembleia Legislativa, Adriano 
Galdino, além de deputados 
federais e estaduais, também 
participaram da solenidade.              

Na ocasião, o governa-
dor Ricardo Coutinho falou 
da importância desta ação 
que vai beneficiar os mora-
dores de Campina Grande. 

“Esta é uma obra de mobili-
dade urbana que vem para 
valorizar esta parte da ci-
dade, bem como facilitar o 
trânsito. A pavimentação da 
Avenida João Suassuna vai 
permitir um acesso mais rá-
pido e seguro a quem pre-
cisa passar por este trecho. 
Queremos terminar a obra o 
quanto antes para o bem do 
povo. Estamos olhando por 
toda a Paraíba”, ressaltou.

“Campina Grande foi be-
neficiada com várias ações 
do Governo do Estado e a pa-
vimentação desta localidade 
é mais uma obra que vem 
aumentar a mobilidade na 
cidade. Vai ser um ponto de 
ligação entre diversas áreas, 
o povo só tem a ganhar”, ob-
servou a vice-governadora 
Lígia Feliciano.

A diretora-superinten-
dente de Obras do Plano de 
Desenvolvimento do Estado 
(Suplan), Simone Guimarães, 

explicou que os trabalhos no 
local já tiveram início ontem. 
“As obras vão começar a par-
tir de agora e em cerca de oito 
meses devem ser concluídas. 
A pavimentação vai se esten-
der do Centro até Bodocon-
gó, trazendo melhorias para 
todos que precisam passar 
por esta área. Certamente a 
pavimentação desta avenida 
trará mais qualidade de vida 
para os que moram por aqui”, 
enfatizou. 

“Aqui sem asfalto é ruim 
demais, a gente não pode se 
deslocar direito porque os 
buracos atrapalham. Essa 
obra vai, sem dúvida, melho-
rar nossa vida. Eu sou moto-
rista e sei o quanto uma pista 
de boa qualidade faz a dife-
rença na hora de ir e vir de 
um local para o outro. Tudo 
vai ficar mais rápido”, comen-
tou Ronaldo dos Santos, mo-
rador de Campina Grande.

(Leia mais na página 17) A obra de mobilidade urbana valoriza a cidade, facilitando o trânsito e permitindo acesso rápido e seguro

FOTOS: José Marques/Secom-PB

Tendo dedicado boa parte 
da vida ao estudo da filosofia 
e da religião, Pietro Ubaldi es-
creveu diversas obras sobre o 
tema, num viés espiritualista 
e universalista. Ao longo de-
las, procurou demonstrar a 
existência de uma lei natural, 

segundo os princípios de Sócrates e de Pla-
tão. Metade dessa obra foi escrita na Itália e a 
outra metade no Brasil. O livro “A grande sín-
tese”, escrito entre 1932 e 1935, é tido como 
uma das suas principais obras, versando so-
bre uma proposta de compreensão unificada 
entre as formas de conhecimento humano.

Passados 44 anos da morte de Pietro 
Ubaldi (29 de fevereiro de 1972), sentimos 
que a ciência está chegando, por si mesma, 
sem intervenção espiritualista, a admitir que 
a última realidade do universo seja o pensa-
mento, um pensamento cósmico, em que o 
homem, de que faz parte, mas que existe inde-
pendentemente dele. Ou seja: o pensamento é 
meu, sou eu, mas quando adormeço ou quan-
do morro, ele continua a existir, evoluindo e 
interagindo com outros, não importando se 
estou dormindo ou morto. Se há algo de eter-
no, isto se chama o pensamento, que passa 

por outras galáxias numa velocidade que não 
temos condição de imaginar, calcular.

Penso assim (participante desse pensa-
mento cósmico, interagindo com pessoas que 
não conheço e podem estar agora em Madras, 
na Índia, ou em Reykjavik, na Islândia) por 
releituras que faço do grande Pietro Ubaldi, 
que, à maneira do engenheiro e parapsicólo-
go Hernani Guimarães Andrade, não tinha o 
mínimo preconceito em transitar entre as ci-
ências e as religiões (no imprescindível plu-
ral, mesmo).

nnnnnnnnnn

Ubaldi (na foto à dir., ao alto, quando 
tinha 30 anos de idade) chegou a ter inter-
locuções com Albert Einstein no início dos 
anos 50 do século passado.

A confissão de Ubaldi quando se aproxi-
mou de Einstein e de seu pensamento é forte: 
“Compreendi uma coisa: a alta matemática 
está muito próxima das especulações filosó-
ficas. Isto, para mim, estabeleceu uma ponte 
entre a ciência e o espiritualismo. Desde então 
encarei os problemas do espírito, não somen-
te como biológicos, sociais, artísticos, místicos, 
espirituais, filosóficos, religiosos etc., mas tam-
bém como problemas estritamente científicos”. 

Ubaldi escreveu isso 
em abril de 1955. De 
lá até hoje, o redu-
cionismo cada vez 
mais perde espaço e 
sentido. 

Os legados 
de Woodstock, da 
canção “Imagine”, 
de John Lennon, e 
dos livros de Fritjof 
Capra são essen-
ciais para que assim 
ocorra, com equilí-
brio e mutação. Por isso, eu e outros, no mun-
do inteiro, não atendemos com nossos textos 
nos jornais aos desejos de um tema único 
(política ou arte, por exemplo) e até do retro-
cesso. Isto integra e entrega parte de minhas 
insinuações culturais na coluna “Essas coisas”.
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Os terrestres, mesmo com o calendário in-
formando que este é o 16º ano do 21º século, 
continuam - passado tanto tempo, tantos espa-
ços, tantas guerras, tantas raças - apostando 
na superioridade de sua realidade, na mes-
ma proporção em que são mantidos os dog-

mas de cada religião. Não acho que devemos 
nos considerar inferiores. Não é bem isso. Mas, 
escolher o conceito de unicidade é uma opção 
pela superioridade. Por que sermos únicos? 
Qual a razão, a lógica, as vantagens? É conheci-
mento, é ciência, é fé? Prefiro entender a unici-
dade como cegueira pela metade. 

O infinito não é somente para frente. 
se o infinito não tem fim, é porque não teve 
princípio. Assim, natural é fechar os olhos, 
dormir com tranquilidade e sonhar em dire-
ção à estrela 47 Ursae Majoris.

(Tenho motivos de sobra para saber que 
extraterrestres existem. Apenas não é muito 
correto assim chamá-los, pois somos todos 
iguais neste cosmos).

Entre as ciências e as religiões

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

O governador Ricardo 
Coutinho visitou, na tarde de 
ontem, as obras do Parque de 
Bodocongó e de urbanização 
e pavimentação das ruas do 
entorno do Estádio Governa-
dor Ernani Sátiro, “O Amigão”, 
em Campina Grande. A vice-
governadora Lígia Feliciano 

e o presidente da Assembleia 
Legislativa, Adriano Galdino, 
acompanharam a visita.

Inicialmente, Ricardo Couti-
nho foi ao Parque de Bodocongó, 
onde viu as plantas com o an-
damento da obra e vistoriou 
as etapas que estão sendo 
executadas. “O Parque de Bo-

docongó é uma obra que tra-
rá uma mudança significativa 
no cotidiano dos cidadãos de 
Campina Grande. Ele se tor-
nará essencial para a cidade, 
sendo um espaço de integra-
ção, lazer e um atrativo para 
o turismo. Estamos restau-
rando esta área e queremos 

Parque de Bodocongó e entorno do Amigão

Ricardo visitou as obras com a vice-governadora Lígia Feliciano e o presidente da AL, Adriano Galdino

entregar esta obra aos campi-
nenses ainda este ano”, desta-
cou o governador.

De acordo com a direto-
ra-superintendente de Obras 
do Plano de Desenvolvimento 
do Estado (Suplan), Simone 
Guimarães, o Parque de Bodo-
congó será um local de conver-
gência de diversas atividades 
para a Rainha da Borborema. 
“O parque contará com restau-
rante, pista de skate, calçadas, 
ciclovias, praças, quiosques, or-
quidário, estacionamentos, en-
tre outros, e deve ser concluído 
em breve. A primeira etapa está 
prevista para ser entregue no 
mês de junho deste ano”, disse.

Logo após visitar o Par-
que de Bodocongó, o gover-
nador foi até o bairro Catolé 
para inspecionar as obras do 
entorno do Estádio “O Ami-
gão”. Na localidade, as ruas 
Tenente Adelino Barbosa de 
Belo, Francisco Alves Perei-
ra, Engenheiro Wilson Gon-
çalves de Oliveira, José Félix 
Silva, Professora Maria José 

Lira, Saulo Correia Menezes 
e Doutor Romero Borborema 
de Souza foram contempladas 
com 23.052,00 m² de pavi-
mentação em paralelepípedo 
e 10.158,00m² em piso inter-
travado. Também foi executa-
do 1.375,00m de drenagem 
em tubo de concreto e feita 
uma ciclovia. 

Simone Guimarães des-
tacou que o investimento 
total nestas ruas foi de R$ 
3.780.829,05 e que a obra 
beneficiou os moradores do 
bairro Catolé e das redonde-
zas. É o caso da aposentada 
Ana Rita Souza, que gosta de 
fazer caminhada, mas tinha di-
ficuldades porque as ruas eram 
esburacadas. “Tenho 61 anos e 
por orientação médica preciso 
fazer atividade física. Agora eu 
posso caminhar tranquila por 
essas ruas, já que os buracos 
não existem mais. Ficou mui-
to bom pra mim e para outras 
pessoas que também gostam 
de caminhar e andar de bicicle-
ta por aqui”, comemorou.

NFC-e atinge um 
novo patamar na PB 

Com a inclusão de novos 
segmentos do varejo, a emissão 
da Nota Fiscal Eletrônica ao Con-
sumidor (NFC-e) atingiu um novo 
patamar no primeiro mês deste 
ano. O volume de notas emitidas 
chegou a 10,356 milhões em ja-
neiro, contra uma média mensal de 
6,5 milhões de NFC-e no segundo 
semestre do ano passado. A obri-
gatoriedade da NFC-e na Paraíba 
começou em julho do ano passado. 

Em janeiro deste ano, em-
presas do comércio varejista que 
faturam acima de R$ 9 milhões 
por ano passaram a emitir a Nota 
Fiscal Eletrônica ao Consumidor 
na Paraíba. O novo serviço im-
plantado para empresas varejis-
tas neste ano – uma ação que faz 
parte da modernização da Receita 
Estadual – credenciou 295 em-
presas no Estado, que passarão 
a emitir a nota fiscal eletrônica 
dentro desse novo modelo, perfa-
zendo, agora, um total de 3,5 mil, 
que estão emitindo efetivamente 
a NFC-e no varejo paraibano.
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Centros de saúde recebem cerca 
de 500 pessoas por dia com viroses 

As Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) e as Uni-
dades de Saúde na Família 
(USF) de João Pessoa estão 
atendendo desde o início do 
mês, cerca de 500 pessoas por 
dia reclamando de náuseas, 
vômitos, diarreias, dores ab-
dominais, febre e dores pelo 
corpo. A diretora da UPA do 
Valentina, Najara Nádia, des-
carta a virose da mosca. Se-
gundo ela, as pessoas estão 
chegando às unidades de saú-
de simplesmente com virose 
em razão do período de calor 
intenso e chuvas esporádicas, 
e não com a ‘virose da mosca’. 
“É claro que sabemos que as 
moscas se reproduzem mais 
nesse período do ano, quando 
as chuvas são mais frequentes 
e levam bactérias para os ali-
mentos, mas as pessoas que 
estão sendo atendidas nas 
Upas estão apenas com virose 
que é uma doença sazonal”, 
explicou Nádia.

As dicas para evitar a “vi-
rose” são lavar bem as mãos e 
os alimentos, além de manter a 
hidratação do corpo. Qualquer 
manifestação dos sintomas, o 
paciente deve procurar aten-
dimento médico. A médica Jor-
dânya Alves explica que não 
existe comprovação científica 
da ligação do surto de diarreia 
com a mosca, mas elas ser-
vem de alerta, pois costumam 
aparecer em locais com algum 
tipo de contaminação, espe-
cialmente de água e alimentos. 

De acordo com especia-
listas, a diferença entre as 
gastroenterites causadas por 
vírus e por bactéria é a inten-
sidade. Nas virais, os sintomas 
são mais brandos e costumam 
desaparecer em até cinco 
dias, enquanto que nas mani-
festações causadas por bac-
térias, as pessoas ficam mais 
debilitadas, com quadros de 
febre mais intensos e com 

episódios de diarreia ao longo 
do dia. O importante quando 
houver diarreia e vômito é 
não deixar o quadro evoluir 
para uma desidratação.

Alimentos
A dificuldade para se 

alimentar está entre as prin-
cipais queixas dos pacientes 
que procuram os centros de 
atendimento. Os médicos re-
comendam que essas pessoas 
façam um esforço para se ali-
mentar, evitando alguns ali-
mentos e priorizando outros. 
“Arroz, banana, caldo de car-
nes magras e sucos são reco-
mendáveis, assim como o soro 
de reidratação oral. Deve-se 
evitar sucos ácidos, verduras 
e álcool, que têm a capacidade 
de desidratar”, explica a médi-
ca Jordânya Alves.

Os especialistas são unâ-
nimes em afirmar que, como 
não é possível controlar as 
condições climáticas, o ideal é 
apostar no reforço da higiene, 
especialmente das mãos, ado-
tando procedimento simples 
como lavar as mãos sempre 
que for comer e evitar comer 
em locais onde não se conhece 
a procedência dos alimentos 
servidos. Além disso, é im-
portante procurar um médico 
para ter um diagnóstico corre-
to e um tratamento adequado.

Najara Nádia disse ainda 
que os casos aumentaram nas 
Upas da capital, após o perío-
do de carnaval. No entanto 
explicou que na maioria dos 
casos, não é necessário inter-
nação. O paciente é medicado 
com uma hidratação oral e li-
berado. Mas caso os sintomas 
persistam, haverá uma medi-
cação venosa. “A mosca é um 
inseto transmissor de doenças 
sazonais, mas o que as pessoas 
realmente estão tendo aqui, é 
simplesmente virose”, afirmou 
Nádia enfatizando que o mais 
importante é que as pessoas 
lavem bem as mãos, higieni-
zem os alimentos antes de 
comer e tenham cuidado ao 
comer fora de casa. Mesmo 
assim, caso os sintomas apare-
çam o importante é procurar 
atendimento médico.

José Alves
zavieira2@gmail.com

O Governo do Estado, por 
meio da Emater-PB, integrante da 
Gestão Unificada (Emepa/Interpa 
/Emater), vinculada à Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca (Sedap), 
começa hoje a distribuição de se-
mentes de algodão orgânico para 
mais de 100 agricultores familia-
res dos municípios de Baraúna e 
Picuí, no Curimataú paraibano. A 
ação, que integra o Projeto Algo-
dão Paraíba, tem parceria da Em-
brapa e começa às 9h, na Casa do 
Agricultor, em Picui, com a par-
ticipação de representantes de 
associações comunitárias rurais, 
Conselhos Municipais de Desen-
volvimento Rurais Sustentáveis 
(CMDRS) e agricultores produto-
res de algodão.

A iniciativa tem por objetivo 
alavancar o cultivo do algodão no 
Estado depois de acentuada que-
da na sua produção, após ter sido 
durante décadas uma das princi-
pais culturas geradoras de empre-
go e renda no campo. O processo 
de recuperação desta atividade, 
uma ação articulada do Governo 
do Estado, vem reunindo os agri-
cultores, o mercado, as instituições 
estaduais da Gestão Unificada e 
a Embrapa Algodão, sediada em 
Campina Grande, os quais discu-
tiram toda cadeia produtiva, des-
de a pesquisa, assistência técnica, 
sistemas de produção, logística 
pós-colheita, preço justo e comer-
cialização. Assim nasceu o Projeto 
Algodão Paraíba, cuja proposta é 
iniciar a safra de 2016 com uma 
média de 300 produtores, todos 
com contrato de compra e venda 
firmados com a indústria têxtil.

A diretoria técnica da Emater-
GU realizou no final de 2015 qua-
tro encontros com agricultores de 
diversas regiões do Estado aptas a 
cultivar o algodão, debatendo a 
proposta de trabalho para o ano 
agrícola de 2016, quando foram 
feitas explanações do Projeto Al-

Começa distribuição de sementes
algodão orgânico na região do curimataÚ

Mais de 100 agricultores de Baraúna e Picuí serão beneficiados com sementes

godão Paraíba, obtendo uma boa 
receptividade junto aos agriculto-
res familiares.

Os encontros aconteceram 
em Gurinhém, Jericó, Patos, Ba-
raúnas e Salgado de São Félix, 
conduzidos pelo diretor técnico 
da Emater/GU, Vlaminck Paiva Sa-
raiva, com apoio do coordenador 
de Operações, Alexandre Alfredo 
Soares, do assessor estadual da 
cultura do algodão, José Joacy 
dos Santos, e do pesquisador da 
Embrapa, Dalfran Gonçalves.

O projeto aponta como alter-
nativa mais viável o cultivo do al-
godão orgânico em sistema de se-
queiro. As pesquisas da Embrapa 
indicam uma produtividade para 
a região do Semiárido entre 1.220 
a 1.500 quilos por hectare, desde 
que se tenha as condições mínimas 
exigidas pela cultura, podendo 
chegar a mais de 2.000 kg/ha.

Para o cultivo orgânico deve-
rão ser adotadas práticas como 

manejo integrado de pragas e 
doenças e uso de biofertilizante. A 
equipe do projeto realizou estudos 
técnicos para chegar ao real custo 
de produção da safra 2016, possi-
bilitando uma negociação com a 
indústria têxtil para composição do 
preço mínimo a ser pago ao quilo 
da rama. Os agricultores demons-
traram interesse e os núcleos de 
produção estão sendo formados.

O presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores de Gurinhém, Ge-
raldo Mariano da Silva, destacou a 
iniciativa em retomar o cultivo do 
algodão, porque se trata de “uma 
das culturas mais tradicionais e 
geradoras de emprego e renda, 
diversificando a produção das uni-
dades familiares, garantindo o au-
mento de renda e a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas”.

A proposta inicial do Governo 
é a implantação de 300 hectares 
de algodão orgânico produzidos 
com a mão de obra familiar.

Foto: Secom-PB

A Agência Executiva de 
Gestão das Águas do Estado 
da Paraíba (Aesa) registrou 
66,4 milímetros de chuva 
em João Pessoa, entre as ma-
nhãs de sexta (19) e ontem. 
Isso equivale a 65,4% da mé-
dia histórica deste mês, que 
é de 101,5 milímetros. Ou 
seja, em apenas quatro dias 
choveu mais da metade do 
esperado para todo o mês na 
capital paraibana.  

As chuvas foram provo-
cadas por aglomerados de 
nuvens vindas do Oceano 
Atlântico e também pela atua-
ção do Vórtice ciclônico de 
Altos Níveis. “O VcAN, como 
é conhecido, é um dos princi-
pais sistemas meteorológicos 
que provocam alterações no 
tempo na nossa região. Ele 
tem a forma aproximada de 
uma vírgula invertida e gira 
no sentido horário e na sua 
borda há formação de nu-
vens causadoras de chuva. 
Normalmente atuam entre os 
meses de dezembro e feverei-

ro”, explicou a meteorologista 
da Aesa, Marle Bandeira.

Os fenômenos meteo-
rológicos que provocaram 
as chuvas durante o final de 
semana enfraqueceram e a 
tendência é de que ocorres-
sem precipitações de menor 
intensidade ontem e hoje, 
no Litoral paraibano. “Hou-
ve uma redução significativa 
na nebulosidade, associada 
à configuração de ventos nos 
níveis alto e médio da atmos-
fera. No entanto, poderão 
ocorrer precipitações locali-
zadas”, acrescentou Marle. 

Prognóstico 
Para as demais regiões a 

previsão de nebulosidade va-
riável também deixa o tempo 
propício à ocorrência de chu-
vas. O prognóstico climático 
detalhado está disponível no 
site www.aesa.pb.gov.br, no 
qual também são apresenta-
dos os níveis dos 124 açudes 
monitorados pelo Governo 
do Estado.

Aesa registra mais da 
metade da chuva do mês

em quatro dias na capital

A Secretaria de Esta-
do da Saúde da Paraíba, por 
meio do centro Formador de 
Recursos Humanos da Paraí-
ba – cefor/Rh e da comissão 
do Processo de Seleção para 
os Programas de Residências 
vinculados à comissão de Re-
sidência Médica da Secretaria 
de Estado da Saúde (coreme/
SES-PB), divulgou ontem o 
gabarito da prova para Pós-
Graduação na modalidade de 

Residência Médica em Gineco-
logia e Obstetrícia – para o pe-
ríodo letivo de 2016, de acor-
do com o edital para processo 
seletivo público 04/2016 do 
cefor-RH/SES-PB.

As provas foram aplica-
das no sábado (20), no cefor/
Rh e o resultado final está pre-
visto para ser publicado até 
o dia 25 deste mês no Diário 
Oficial do Estado da Paraí-
ba, no site do cefor-RH/PB 

(www.ceforpb.wordpress.
com) e nos portais do gover-
no (www.saude.pb.gov.br/
saude) e da Faculdade Santa 
Maria (www.fsm.edu.br).

O curso tem início no dia 
1º de março de 2015, às 8h, 
e a presença dos candidatos 
selecionados é obrigatória e 
indispensável. A Residência 
Médica disponibiliza cinco 
vagas e o curso tem duração 
de dois anos.

Divulgado gabarito da seleção 
para a Residência Médica

ginecologia e obstetrícia

A Secretaria de Estado 
da Saúde, por meio do centro 
Formador de Recursos Huma-
nos da Paraíba - cefor-RH/PB 
e da comissão do Processo de 
Seleção para os Programas 
de Residências vinculados à 
comissão de Residência Mul-
tiprofissional da Secretaria 
de Estado da Saúde (core-
mu/SES-PB),  divulgou on-

tem as  provas e os gabaritos 
do processo seletivo para o 
preenchimento das vagas do 
Programa de Pós-graduação 
na modalidade de Residência 
Multiprofissional em Saúde 
da criança – Remusc – para o 
período letivo de 2016.

O resultado está de acor-
do com o edital para proces-
so seletivo público 002/2016 

do cefor-RH/SES-PB, cujas 
provas foram aplicadas no 
dia 20. 

A comissão do Processo 
de Seleção informou ainda 
que as pontuações referentes 
às questões anuladas pela co-
missão do Processo Seletivo 
já estão de acordo com o que 
estabelece o item 8.8 do refe-
rido edital.

Programa Saúde da Criança

Apreendidas 
duas armas de 
fogo e detidas 
duas pessoas

A Polícia Militar prendeu 
em flagrante duas pessoas 
que portavam uma pistola e 
um revólver, no fim tarde de 
ontem, na cidade de cruz do 
Espírito Santo. A ação acon-
teceu quando policiais do 7º 
Batalhão da PM, sob a coor-
denação do subtenente Joa-
quim, faziam rondas preven-
tivas e perceberam a atitude 
suspeita de duas pessoas que 
estavam em uma motocicleta.

Os policiais fizeram a 
abordagem e com os suspei-
tos, Leonardo Batista do Nas-
cimento, 27, e Edwin Rodolfo 
Farias Silva, 22, foram encon-
trados uma pistola calibre 32 
com quatro munições e um 
revólver calibre 38 com cinco 
munições, e ainda R$ 3,5 mil 
em espécie.

Os suspeitos, o material 
apreendido e ainda a moto-
cicleta que estava com o li-
cenciamento atrasado foram 
encaminhados para a 6ª De-
legacia Distrital de Santa Rita.
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Estação Cabo Branco 
realizará mudanças em 
horário e programação 
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Músicos do Olodum vão 
ministrar dois workshops 
em João Pessoa
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Samba de luto
FOTOS: Divulgação

Lucas Silva
Especial para A União

Cantor e compositor carioca que esco-
lheu a Paraíba para ser a sua morada. 
Além de nos presentear com a sua arte 
há mais de duas décadas, elevando 
o conceito de samba de raiz, ele con-
quistava o público com sua energia e 
irreverência musical. Esse foi Bené Bi-
tonho, que neste domingo (21), faleceu 

no município de Aracaju. O corpo do sambista, que 
teve como causa da morte um infarto fulminante, 
começou a ser velado na madrugada desta terça, 
na mortuária São João Batista, localizada vizinho a 
Usina Cultural Energisa, na capital. 

A notícia veio por meio de sua página social na 
internet, facebook, publicada pelo seu amigo Renan 
Rezende. Além de depoimentos, sua página con-
tém ainda depoimentos para o cantor de amigos e 
familiares. 

O grupo musical Clube do Samba se pronun-
ciou em sua página oficial do facebook, comen-
tando que, o samba está de luto e todas as home-
nagens não serão suficientes para demonstrar o 
quanto Bené Bitonho representou e continuará 
representando para todos nós.  Ele defendia a 
igualdade, a inclusão e a humildade sempre. “O 
Clube do Samba sempre será grato por tudo e saiba 
daí de cima que aqui em baixo carregaremos seu 
nome para todo e qualquer lugar nunca deixando 
de agradecer a quem realmente nos acolheu e aju-
dou tanto, você”, completou o grupo.

Além disso, um dos integrantes do grupo 
Leandro Fernandes comentou que Bené sempre 
ajudou os rapazes da melhor maneira possível. “Ele 
uma espécie de padrinho para todos nós, sempre 
acolhendo e dando muitos conselhos”, completou 
Leandro.

Sempre bebendo da melhor fonte das escolas 
de samba do Brasil, Bené Bitonho buscava em sua 
trajetória, elucidar uma de suas maiores influência 
no meio da música, o artista Zeca Pagodinho. Em 
cima disso, apresentou em 2014 o especial “Bené 
canta Zeca”, que foi sucesso de público e crítica, e 
que trouxe pela primeira vez ao Projeto Samba na 
Vila uma nova roupagem e singular. 

A cantora paraibana, Nathalia Bellar, revelou 
também que o cantor era gentil igual a um menino 
só que de passos firmes e ideias fortes. “Em uma 
noite de boemia e música, me disse coisas dessas, 
que a gente leva por toda a vida. Bené Bitonho con-
tinua sendo, porém do lado de lá, onde só o bem 
existe e onde seu samba vai abençoar aos filhos 
seus”, disse Nathalia. 

Conhecido como referência no samba da velha 
guarda e considerado pela crítica especializada 
como o melhor do gênero musical residente em nos-
sa cidade, Bené Bitonho foi mestre de alguns artistas 
revelações do gênero samba como, por exemplo, 
Ramos Pereira, Potynho Lucena, o grupo Pura Raiz, 
seu projeto Samba Da Rola Cansada, o próprio Clube 
do Samba, e entre outros sambistas locais.

Em sua jornada, Bené tinha ainda um fiel 
escudeiro ao qual lhe acompanhava em todos os 
shows chamado Kojak do Banjo. Também cantor e 
compositor, Kojak possui cerca de 20 anos de car-
reira e sua paixão pela música surgiu desde muito 
cedo. Na adolescência, tocava violão em um bar 
da família. Logo após conheceu os músicos Poty 

Autores paraibanos 
destacam obra do 
escritor Umberto Eco

Artistas paraibanos lamentam a morte do cantor e compositor Bené Bitonho 
As qualidades 
e a carreira 
do sambista 
Bené Bitonho 
(à esq.) foram 
ressaltadas pelo 
grupo Clube do 
Samba, Kojak do 
Banjo, a cantora 
Nathália Bellar e 
Renan Rezende 
(abaixo, em 
sentido horário)

Júnior, Mirandinha e Bené Bitonho, que o impulsio-
naram para o samba de raiz, e até hoje permanece 
nessa vertente. 

Segundo Gina Quaresma, esposa do cantor e 
compositor Kojak do Banjo, não conheci meu sogro 
genético, mais Deus me iluminou ao conhecer meu 
sogro de coração, há 10 anos de casamento com Kojak 
do Banjo, sempre escultei: “O velho é meu pai, tem 
que respeitar o velho” e escutava também de Bené 

Bitonho: “Você é mais que filho”. Então era um jogo 
de cumplicidade com amor e respeito.  Eram doses 
diárias de ambos os lados de confidência, companhei-
rismo e toda a junção de bons sentimentos.

Já Renan Rezende, que é flautista da Orquestra 
Sinfônica João Pessoa e amigo de Bené, disse que, 
o samba da Paraíba perdeu uma das suas maiores 
referências. Que a roda de samba amanhã seja em sua 
homenagem.



 O futebol introduzido no Brasil, em 1840, pelo inglês Char-
les Miller, com pouco mais de um século suplantou, em adeptos, 
todos os esportes do mundo e apaixonou José Lins do Rego e José 
Américo Filho, para citar apenas dois paraibanos. 

Uma bola de couro, uma raridade naquela época, presente 
do pai, revelou no menino Américo a vocação que aguardava a 
oportunidade para manifestar-se.

No Rio de Janeiro, o filho caçula, integrou o quadro do Bota-
fogo, como amador e profissional. A este time deu toda a atenção, 
revelada, em extremado devotamento. 

Morador no Rio de Janeiro bafejado pelo prestígio do minis-
tro  de Viação e Obras Públicas, depois senador,  Américo Filho, 
jogando pelo seu clube favorito não ocultava a ojeriza pela capital 
da República. A “cidade maravilhosa” não o seduzia, nem os na-
moricos da adolescência conseguiram mudar-lhe o pensamento 
de regressar à Paraiba, desde que só tinha olhos para seu lugar de 
nascimento.

Os pais resistiam em concordar com a pretensão de quem 
não se preparava para a vida prática, até que o farmacêutico Au-
gusto de Almeida, escreveu ao irmão e pediu “Américo empresta-
do por um ano.”  A alegria do sobrinho não foi completa porque 
o assentimento para retornar ao berço, o padrinho Augusto de 
Almeida impôs-lhe a obrigação de continuar os estudos no Liceu 
Pernambucano, em Recife.  Embora desobrigado da frequência às 
aulas teria de fazer as provas quadrimestrais. Foi uma contrapar-
tida dolorosa que lhe impingiu o padrinho, mas aceitaria qual-
quer sacrifício contanto que bebesse água do Buraquinho...

Esse apego ao seu recanto, Américo Filho herdou do pai que, 
ao ter condições arribou para a Paraiba, convicto que só seria 
feliz convivendo com a paisagem nativa, aspirando o ar puro da 
mata atlântica e enternecido com as ondas multicoloridas do mar 
de Tambaú. Fora desse cenária nada o atraía.

Ante a perspectiva de retornar ao berço, o jovem largou a 
Escola Militar, “à falta de vocação” para uma carreira disciplinar.  
Quando, em definitivo, morador em João Pessoa, dedicara-se ao 
desporto das multidões e elegera-se, presidente do Botafogo, 
secção da Paraíba.

Depois de algum tempo de vida mansa volta ao Rio 
de Janeiro para assumir um emprego no Ipase, no Rio de 
Janeiro, conseguido por seu cunhado Alcides Carneiro, 
com atividade externa, que não o prenderia num bureau.  
Embora gostasse do trabalho e de seus companheiros da 
Autarquia não sossegou enquanto não fora removido para 
João Pessoa. 

No comando do “Estrela Solitária”, passou a dinamizar a 
agremiação esportiva  com elementos de outros Estados. Con-

tratou na Bahia, Archimedes, Beto e Tita, dando-lhes emprego 
no IPASE, onde Américo era servidor prestigiado, e em outros 
setores.  O ofício completava os salários dos jogadores, pagos pelo 
grêmio, que não dispunha de muitos pagantes na bilheteria.

Eurivaldo Guerra (Vavá) ao encerrar a carreira futebolística 
continuou agregado à Secretaria das Finanças do Estado, onde 
foi funcionário eficiente.  É dessa época os amistosos que tanto 
divulgaram o nome do futebol paraibano. Ao grupo dos adventí-
cios se incorporaram os irmãos cearenses Kleber e José Armando 
Bonates, que Américo fez dele vereador. A proteção lhe abriu as 
portas para outros sucessos.

A mais ousada iniciativa de Américo Filho foi contratar o 
Velez-Sarsfield, de Buenos Ayres para jogar com o Botafogo da 
Paraíba e o Treze de Campina Grande.  No embate os grêmios 
paraibanos foram derrotados, pela superioridade técnica dos 
argentinos.

Afastado da direção do Botafogo, Américo não se ausentou 
de seus interesses. Outra façanha foi subscrever o convite ao San-
tos Futebol Clube de São Paulo, para no nosso gramado disputar 
em 14 de novembro de 1969 uma disputa com o nosso Botafogo.  
O governador João Agripino recebeu com honras o atleta do sécu-
lo” Pelé. A cidade alvoroçou-se na expectativa de que saísse aqui o 
milésimo gol do rei. 

Américo atuava como relações públicas do evento e no 2º 
tempo abriu os portões para os que não conseguiram entrar e a 
gritaria causou pânico. 

Na despedida de sua administração Américo Filho, marcou 
um grande tento, ao conseguir do governador José Américo 
(1951/56) um terreno no Bairro dos Estados, nas proximidades 
da propriedade Boi Só, para construção de um estádio amplo e 
moderno. Ali por muitos anos ocorreram memoráveis campeo-
natos. 

Fazendo justiça ao seu espírito esportivo , o governador Ivan 
Bichara, a quem coube inaugurar a nossa praça de esporte, Está-
dio José Américo de Almeida Filho, como o batizou seu idealiza-
dor, governador Ernani Sátiro. 

Uma manhã, quase pronto o colosso da BR-230, o governa-
dor nos apanhou para conhecermos o grandioso campo onde se 
dariam as competições. O pai do celebrado, mediu a grandeza 
com o coração, pois os olhos empanados  pela emoção não lhe 
permitiram a análise do que via.

Abandonado o estádio, por administrações do passado, o go-
vernador Ricardo Coutinho, resgatou da ruína o espaço esportivo, 
construído pelo governador Ernani Sátiro, de saudosa memória, 
que restaurado voltou ao ano de sua construção com o cognome 
Almeidão.

O dia amanheceu com os Fede-
rais varejando a sede da Construtora 
Odebrecht em São Paulo e a casa de 
alguns executivos dessa e de outras 
empresas, na Bahia e outros estados. 
Um marqueteiro que está no exte-
rior é aguardado com um mandado 
de prisão. Será que ele vem? Pode 
ser, pois o mundo está cada vez mais 
virando uma aldeia global e não 
tem mais um lugar seguro para um 
foragido se esconder.

As grandes construtoras são as 
sanguessugas do Brasil. As obras da 
agenda brasileira foram superfatu-
radas ao longo dos séculos em cifras 
astronômicas. Esse over price era racha-
do com políticos corruptos, gestores ou 
parlamentares, que administravam as 
gordas verbas públicas. Até um ditado 
foi criado para definir essa situação: 
“rouba, mas faz”. O dito se referia a de-
terminado político, conhecido por sua 
roubalheira. Mas fazia, isto é, realizava. 
Ora, ele tinha de fazer para roubar.

O Estado brasileiro havia se 
transformado numa vaca leiteira. Até a 
campeã mundial de produção de leite é 
brasileira: uma girolandoque verte 112 
quilos de leite por dia, em Uberaba, 
Minas Gerais. Girolando é uma raça de 
bovinos desenvolvida no Brasil, mistu-
ra de gir com holandês. No Brasil estão 
representadas todas as raças bovinas 
do mundo. Gir é uma raça asiática, ou 
seja, uma das raças zebuínas, da espé-
cie bosindicus; holandês é uma raça 
europeia, da espécie bostaurus. Essa 
última era a campeã, mas cedeu esse 
lugar para sua descendente girolando. 

Há quem discorde da criação des-
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Vaca de leite

A vocação premiada

Escritor - fer.mengo@uol.com.br 

Fernando
Vasconcelos

Artigo

Artigo Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Quem nuca recebeu em sua casa um boleto de 
cobrança indevido ou cobrança telefônica ameaçadora? O 
CDC, inclusive, proíbe essas cobranças indevidas, humi-
lhantes ou ameaçadoras. O procurador de justiça aposen-
tado e advogado Lenio Luiz Streck, em interessante artigo, 
não se conforma com os métodos empregados por empre-
sas de cobrança. Para ele, o cidadão é refém de empresas 
fantasmas e relata um caso bizarro:

Manoel tem um financiamento através de um grande 
Banco referente à compra de um automóvel. Paga re-
ligiosamente em dia. Tem todos os recibos. Neste mês, 
recebeu quatro telefonemas de uma empresa de cobrança 
e advocacia de São Paulo dizendo que o mesmo estava ina-
dimplente, atrasado na prestação e que teria que discutir 
a “questão”. O seu Manoel disse, já na primeira ligação, que 
estava paga e que eles fizessem o que quisessem. E que 
não mais ligassem. Continuaram a ligar. Na verdade, não 
sabe quantas vezes. Também recebeu um SMS de um te-
lefone da Bahia (71-86055861 — que não atende quando 
você liga de volta), cobrando a mesma coisa. 

.Depois de várias mensagens SMS, dizendo para 
entrar em contato URGENTE (sic) para pagar o débito 
(08000030800), Manoel ligou para o número sugerido e 
a atendente sempre dizendo que seu nome poderia ficar 
“sujo” (sic) se ele não pagasse. Dois dias depois recebeu 
um e-mail (eles informam um e-mail: caue.motta@rrad-
vocacia.adv.br), dizendo que estava atrasada a prestação e 
que se eu quisesse fazer negociação amigável (sic), entras-
se em contato com o e-mail, esse acima, ou por telefone. 
Dizia o e-mail: tens prazo. “O tempo é limitado”.

Consumidor desprotegido
Cenas como essas são apenas o embrião de um verda-

deiro tormento para cidadãos desprotegidos. Alguns dias 
depois Manoel ligou e pediu para falar com um advogado. 
Disseram que os encarregados ainda não haviam chegado 
e que os clientes só podiam ser atendidos por funcionários. 
Ligou de novo e até brincou com a moça que o atendeu, 
dizendo que não tinha dinheiro e queria “negociar”, só para 
ver até onde iriam. Passaram a ligação para outra moça 
— técnica em negociação (sic) — que ofereceu uma “boa” 
proposta: o Banco tomaria seu carro e devolveria parte do 
dinheiro. Seria um “bom negócio” para ele (vejam o absur-
do: deu 60% de entrada, uma fortuna, já pagou 10 parcelas 
e devolveria ternamente o carro — ah, a mocinha ainda per-
guntou: o carro está em bom estado? Senão vai dificultar!).
Disse-lhe: mas só uma prestação (pouco mais de R$ 2 mil) e 
já vão tomar o carro ou “se propõem a recebê-lo”? “Sim, é a 
norma do banco”- afirmou.

O pior de tudo isso, segundo Lenio é que os coitados 
dos consumidores estão desprotegidos. Pessoas montam 
empresas fantasmas, dizem que não podem falar sobre 
quem são os donos dessas empresas, podem perturbar, 
ameaçar de cobrança judicial, mas você não tem o direito de 
saber quem é o advogado responsável. Por trás de tudo isso 
estão os grandes Bancos, infringindo a ética, a legislação e 
pressionando pessoas, muitas delas incautas, que não têm 
a menor noção do que acontece ao seu redor. Por medo, 
muitas vezes, pagam o que não devem!

Portanto, leitores, fujam dos escritórios de cobrança 
e só procurem atender intimações enviadas por escrito. E 
como afirma o procurador, “isso deve acontecer diariamen-
te a — e com — milhões de brasileiros, vítimas de cobran-
ças indevidas, propostas indecorosas lesivas aos clientes, 
cobranças feitas por pessoas que não são advogados, 
empresas de cobrança que mandam e-mail informando que 
se trata de cobrança de escritório de advocacia, para assus-
tar o incauto. Se com seis dias de pretenso atraso já ocorre 
isso, imagine se o atraso for de trinta dias. Neste caso, eles 
esfolam o cliente”.

Devolução em dobro
Quando o consumidor terá direito à devolução em 

dobro? A previsão está contida no artigo 42, do CDC e serve 
para redimir o consumidor de pagamentos indevidos. Em 
um caso oriundo do Rio Grande do Norte um consumidor 
reclamava de devolução por pagamento indevido. O tema 
foi cadastrado no sistema dos recursos repetitivos sob o nº 
929 e a decisão do ministro se deu em razão da multiplici-
dade de recursos sobre o tema e da relevância da questão. 
Uma vez afetado o tema, deve ser suspenso na segunda 
instância de todos os tribunais o andamento dos recursos 
especiais idênticos. Depois de definida a tese pelo STJ, ela 
servirá para orientar a solução de todas as demais causas. 
Novos recursos ao tribunal não serão admitidos quando 
sustentarem posição contrária. Assim sai ganhando o con-
sumidor brasileiro.

Cobrança ou terrorismo?

Lourdinha Luna Escritora, membro da Academia de Letras de Areia e da Aflap lourdinhaluna@uol.com.br

se gado no Semiárido Nordestino: uma vaca 
leiteira precisa de quatro quilos de boa água 
para cada quilo de leite produzido. Assim, 
uma campeã dessa categoria precisará de 
448 quilos de água só para o leite vertido, 
sem se falar na sua necessidade individu-
al. Haja represas construídas na festa das 
empreiteiras para suprir as vacas leiteiras 
brasileiras.

A vaca é o último animal na roda do 
jogo do bicho, de número 25, jogo inventa-
do pelo barão Vianna Drummond nos idos 
de 1892. Mas a vaca é o animal de maior 
prestígio na sociedade consumista brasi-
leira, por sua abundante produção leiteira. 
Quando sua produção diminui, é enviada 
à matança. É essa sua aposentadoria pelos 
relevantes serviços prestados como vaca 
leiteira. Se não o fosse, seria abatida antes 
– como a rústica e frugal nelore, produtora 
de carne. Este locutor não tem o remorso 
de viver às custas da vida e da morte dos 
bovinos, pois sou vegetariano e nem água 
bebo, podes crer.

Sim, mas o foco do texto são as emprei-
teiras. Se a Lava Jato mais longe não for, terá 

prestado um grande serviço ao 
Brasil – que foi de recolher ao xa-
drez as lobas que devoravam as 
finanças brasileiras com a prática 
viciosa do superfaturamento, de 
onde saía a caixinha dos políticos 
corruptos. Jornais diziam que 
no governo Collor a comissão da 
liberação de verbas ia a 30 por 
cento, e por isso o presidente 
da República foi empichado, 
digo, impedido. No governo 
atual, contido por suas atitudes 
saneadoras, o jabaculê caiu para 
dois por cento. E ainda há quem 
ache ruim.

Esses dois por cento não foram 
de todo perdidos, pois uma parte 
está sendo estornada e outra parte 
serviu de isca para se fisgar os tuba-
rões – como esses da Odebrecht & 
Cia que dia a dia vão sendo captura-
dos no espinel. O que faz uma vaca 
dar 112 quilos de leite (a medição 
é em quilogramas, para se evitar a 
espuma da litragem) por dia? Uma 
vaca produz esse leite todo para 
compensar a quantidade roubada 
pelo homem, sistematicamente, no 
curso dos séculos: o bezerro não 
bebe nem um décimo dessa quase 
centena de quilos, pois se contenta 
com meia dúzia por dia, dividida em 
duas mamadas. Por isso, a vaca tem 
de verter todo esse leite, para nutrir 
seu bezerro e o bezerro homem. 
Esse é quem bebe o restante, tanto 
quanto uma empreiteira.

(Coluna publicada terça, quinta 
e sábado)
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Último ano do Jô
A Globo confirmou, na manhã de ontem, 22, que o Pro-

grama do Jô não continuará em sua grade após dezembro. De 
acordo com a emissora, a temporada que estreia em março 
será a última do programa. “Desde 2015, ficou combinado 
com Jô Soares que o ‘Programa do Jô’ ficaria no ar até dezem-
bro de 2016”, diz a nota.

A última temporada, que celebra 16 anos de Jô na Globo, 
será marcada por uma série de comemorações e um progra-
ma de despedida. “Este foi um acerto dos dois lados, feito na 
nossa última renovação de contrato. Farei esta última tempo-
rada com muito carinho e prestando homenagens a alguns 
convidados”, diz Jô Soares.

A emissora reforça, no entanto, que o talk show de Mar-
celo Adnet, previsto para este ano, não ocupará a faixa do 
Programa do Jô.

Atualmente com 78 anos, Jô Soares estreou seu progra-
ma na Globo em 2000, egresso do SBT onde apresentou o Pro-
grama Jô Soares Onze e Meia entre 1988 e 1999. Entre 1987 e 
1988, Jô apresentou o Veja o Gordo no SBT, em alusão ao Viva 
o Gordo, exibido na TV Globo de 1981 a 1987. 

Única edição
Após o Zero Hora e o Diário Catarinense terem anuncia-

do uma edição única aos fins de semana, O Estado do Mara-
nhão adotará a mesma prática.

O jornal substituirá as edições de sábado e domingo por 
apenas uma, a partir do início de março. A publicação será 
ampliada e com conteúdo exclusivo para assinantes digitais.

O argumento do veículo é de que o seu posicionamento 
está alinhado às mudanças tecnológicas na indústria da co-
municação. 

À venda
O Yahoo iniciou, nessa segunda-feira, 22, a busca por 

compradores interessados em ativos não estratégicos.
A companhia não dá detalhes de quais negócios estariam 

à venda, mas desde o ano passado, a CEO Marissa Mayer é 
pressionada por investidores para se desfazer de ativos não 
estratégicos.

De acordo com a Bloomberg, a lista de interessados inclui 
empresas como Comcast, Verizon e AT&T, além dos fundos de 
investimento Bain Capital Partners, KKR & Company e TPG. 
O prazo dos analistas de mercado é de que as negociações 
durem um mês.

Além da contratação de bancos de investimentos para 
cuidar do processo, o Yahoo formou um grupo de conselhei-
ros para buscar alternativas no mercado. Quem encabeça o 
processo é o Banco Goldman Sachs e as financeiras PJT Part-
ners e Cravath e Swaine & Moore.

Uma das possíveis vendas dos ativos inclui também a 
participação do Yahoo no chinês Alibaba, avaliada em US$ 40 
millhões.

No último dia 3 de fevereiro, o Yahoo divulgou o balanço 
referente ao quarto trimestre de 2015, cujas perdas foram de 
US$ 4,43 bilhões.

Juntamente com a notícia do resultado, a empresa anun-
ciou que vai cortar 15% de seus funcionários e fechar escritó-
rios em Dubai, Cidade do México, Buenos Aires, Madri e Milão. 
O resultado foi puxado pelo mau desempenho nos mercados 
dos Estados Unidos, Canadá e América Latina. 

(Noticiário do site “Meio&Mensagem”)
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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]
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Mostra “Euforia em Preto e Branco” 
permanece em cartaz até o domingo

Desenhos executados em tinta acrílica preta sobre papel can-
son, cujo artista expressa suas emoções e impressões do cotidia-
no. Além de lembrar a espontaneidade do nanquim chinês. Esse é 
um pouco do conceito da exposição “Euforia em Preto e Branco” que 
está em sua última semana de exposição na Estação Cabo Branco – 
Ciência, Cultura e Artes, na capital. De autoria do artista plástico Di 
Batista, as obras podem ser vistas no primeiro pavimento da Torre 
Mirante de hoje a sexta-feira, das 9h às 18h e sábado e domingo 
das 10h às 18h. A entrada é gratuita. 

FM
0h -  Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - 105 Especial MPB
21h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio tabajara

Exposição

Inscrições para workshops com músicos do 
Olodum serão abertas amanhã, na capital

em destaque

Integrantes do grupo Tambores 
e Cores, vinculado ao bloco baiano 
Olodum, ministrarão workshops de 
percussão e dança na Casa da Pólvora, 
localizada no Centro Histórico de João 
Pessoa. As atividades vão ocorrer - sem-
pre iniciando às 16h -  amanhã e nesta 
quinta, dia em que os músicos também 
apresentarão show gratuito, assim como 
também são as oficinas, a partir das 18h. 
O número total de vagas é de 100 alunos 
por turma e os interessados poderão se 
habilitar, junto à coordenação do projeto, 
nas próprias datas dos eventos.      

O grupo Tambores e Cores atua 
com o objetivo de ministrar oficinas 
para a capacitação musical e, também, 
inclusão social. No workshop de Per-
cussão os músicos utilizarão o poder de 
aglutinação dos tambores do Olodum 
como ferramenta estratégica para o 
fornecimento de noções sobre os prin-
cipais instrumentos que compõem a 
orquestra percussiva de samba reggae, 
finalizando as atividades com uma apre-
sentação musical.

Já o workshop de Dança Afro será 
acompanhado por música ao vivo, 
durante o qual haverá a introdução de 
conceitos e movimentos considerados 
como fundamentais da dança africana. E, 
a exemplo da outra oficina, esta atividade 
também vai se finalizar com uma apre-
sentação de dança afro-contemporânea.

Sobre a banda
Fundado no dia 25 de abril de 

1979, na época em que o Pelourinho 
- localizado em Salvador, a capital 
baiana - era reduto de marginalidade 

e prostituição, o Olodum surgiu com 
os objetivos de chamar a atenção para 
a degradação do Centro Histórico da 
própria cidade e divulgar a música, a 
dança e os costumes africanos. Ao longo 
de 40 anos, o bloco não apenas con-
quistou o mundo - atraiu a atenção dos 
cantores Paul Simon e Michael Jackson, 
ambos reverenciados artistas do pop -, 
mas ainda ajudou a mudar a realidade 
daquele local. 

A batida inconfundível dos 200 

Foto: Divulgação

Os integrantes do grupo Tambores e Cores ensinarão dança e percussão  

percussionistas do Olodum levou à 
internacionalização do grupo, a partir 
da década de 1990. Nesse sentido, Paul 
Simon convidou o bloco, que partici-
pou da gravação da faixa “The Obvious 
Child”, do disco The Rhythm of the 
Saints, e cujo videoclipe foi gravado no 
Pelourinho e exibido em mais de cem 
países. Já em 1996, Michael Jackson in-
terditou aquela área do Pelourinho para 
gravar com o bloco a canção “They Don’t 
Care About Us”. 

BONECO DO MAL (EUA 2016). Gênero: Terror.  
Duração: 98 min. Classificação:  14 anos. Di-
reção: William Brent Bell. Com Lauren Cohan, 
Rupert Evans, Ben Robson. Sinopse: O terror 
conta a história de Greta (Lauren Cohan) que 
é uma jovem americana que aceita um traba-
lho como babá em uma pequena vila inglesa. 
Porém, o garoto de 8 anos de quem ela tem 
que cuidar é, na verdade, um boneco de quem 
o casal cuida como se fosse um menino de 
verdade, como uma forma de lidarem com a 
morte do filho, ocorrida 20 anos antes. Após 
violar uma lista de regras do garoto, uma 
série de eventos inexplicáveis transformam 
a vida dela em um pesadelo. Manaíra1: 19h30 
e 21h45 (LEG). Mangabeira2: 16h15 (DUB) 
e 21h30 (LEG). Tambiá3: 14h15, 16h45, 
18h45 e 20h45 (DUB).

HORAS DECISIVAS (EUA 2016). Gênero: Ação. 
Duração: 117 min. Classificação: 10 anos. 
Direção: Craig Gillespie. Com  Chris Pine, Casey 
Affleck, Ben Foster. Sinopse: O longa se passa 
em 1952, quando uma grande nevasca leva 
uma plataforma de petróleo a se rachar, 
lançando 84 tripulantes ao mar. Enquanto a 
tempestade dificulta a sobrevivência do gru-
po, uma equipe de guardas costeiros tenta 
resgatar as vítimas. Manaíra6: 14h, 19h20 
(DUB) e 16h40, 21h55 (LEG). Tambiá1: 14h, 
16h10, 18h20 e 20h30 (DUB).

GAROTA DINARMAQUESA (EUA 2016). Gênero: 
Drama. Duração:  120 min. Classificação: 

14 anos. Direção: Tom Hooper. Com Eddie 
Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw. 
Sinopse: A história retrata a cinebiografia de 
Lili Elbe (Eddie Redmayne), que nasceu Einar 
Mogens Wegener e foi a primeira pessoa a 
se submeter a uma cirurgia de mudança de 
gênero. Em foco o relacionamento amoroso 
do pintor dinamarquês com Gerda (Alicia 
Vikander) e sua descoberta como mulher. 
CinEspaço1: 16h40 e 21h40 (LEG). Manaíra2: 
17h30 (LEG). 

DEADPOOL (EUA 2016). Gênero:Ação. Duração: 
107 min. Classificação: 16 anos. Direção: Tim 
Miller. Com Ryan Reynolds, Morena Baccarin 
e Ed Skrein. Sinopse: A ação conta a história 
de um ex-militar e mercenário, Wade Wilson 
que é diagnosticado com câncer em estado 
terminal, porém encontra uma possibili-
dade de cura em uma sinistra experiência 
científica. Recuperado, com poderes e um 
incomum senso de humor, ele torna-se Dea-
dpool e busca vingança contra o homem que 
destruiu sua vida. CinEspaço3: 14h40, 17h, 
19h20 (DUB) e 21h40 (LEG). Manaíra7: 13h, 
15h25, 17h55 e 20h30 (LEG). Manaíra9: 
14h30, 19h30 (DUB) e 17h, 22h05 (LEG). 
Manaíra10: 13h30, 16h05, 18h40 e 21h15 
(LEG). Mangabeira1: 12h45, 15h15, 17h45 
e 22h15 (DUB). Mangabeira5: 14h30, 19h45 
(DUB) e 17h e 22h15 (LEG). Tambiá6: 14h20, 
16h30, 18h40 e 20h50 (DUB). 

UM SUBURBANO SOTURDO (BRA 2016). Gênero: 

Comédia. Duração: 110 min. Clássificação: 14 
anos. Direção: Roberto Santucci. Com Rodrigo 
Sant’anna, CArol Castro e Stepan Nercessian. 
Sinopse: O longa fala de Denílson, um simples 
camelô do subúrbio, mas sua vida muda 
quando seu até então desconhecido pai 
biológico morre, deixando para ele toda o 
seu legado milionário. Junto com a fortuna, 
porém, Denílson herda também a família 
insatisfeita e endividada do falecido, que 
fará de tudo para colocar as mãos nessa 
herança. CinEspaço1: 14h20, e 19h10. 
Manaíra8: 13h55, 16h35, 19h05 e 21h45. 
Mangabeira2: 13h30 e 18h45. Tambiá6: 
14h10, 16h20, 18h30 e 20h40.

O REGRESSO (EUA 2015). Gênero: Aventura. 
Duração: 156 min. Classificação: 16 anos. 
Direção:Alejandro González Iñarritu. Com 
Leonado DiCaprio, Tom Hardy e Domhnall 
Gleeson. Sinopse: Em 1822, Hugh Glass 
parte para o oeste americano disposto a 
ganhar dinheiro caçando. Atacado por um 
urso, fica seriamente ferido e é abandonado 
à própria sorte pelo parceiro John Fitzgerald, 
que ainda rouba seus pertences. Entretanto, 
mesmo com toda adversidade, Glass conse-
gue sobreviver e inicia uma árdua jornada 
em busca de vingança.
CinEspaço4: 14h30, 17h40 e 20h50 (LEG). 
Manaíra2: 21h15 (LEG). Manaíra3: 14h45, 
18h e 21h30 (LEG). Mangabeira3: 16h e 
19h15 (DUB) e 22h30 (LEG). Tambiá2: 
14h30, 17h30 e 20h30 (DUB).

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 adap-
tação cinematográfica 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 
veiculado na televisão. CinEspaço2: 14h, 
16h30, 19h e 21h30. Manaíra3: 13h15, 
16h e 18h45. Manaíra4:13h45, 16h30, 
19h15 e 22h. Manaíra5: 12h45, 15h30, 
18h15 e 21h. Mangabeira 4: 13h, 15h45, 
18h25 e21h05. Tambiá5: 14h, 16h15, 
18h30 e 20h45. 

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. Sinopse: 
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. 
Manaíra 1: 12h50, 15h e 17h15 (DUB). 
Mangabeira 3: 14h (DUB).

Mídia
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Escritores paraibanos lamentam a morte de Umberto Eco e ressaltam o
legado e a capacidade que o autor italiano tinha de transitar por várias áreas

Pluralidade

U mberto Eco era 
antes de tudo, um 
filósofo. Um ho-
mem que pensa 
para falar e pensa 
para escrever. Essa 
qualidade de ser 
filósofo é rara na li-

teratura, mas, quando coincidem esses dois 
valores, a filosofia ganha asas e a literatura 
voa distâncias. Não digo que foi uma perda, 
porque ele nos deixou um grande legado, 
mas é preciso que surjam outros valores 
como ele para que eu não considere como 
uma perda”, disse para o jornal A União 
o presidente da Academia Paraibana de 
Letras (APL), Damião Ramos Cavalcanti, ao 
comentar a morte, aos 84 anos, que ocorreu 
na última sexta-feira, do escritor italiano. 
O poeta Sérgio de Castro Pinto também fez 
questão de ressaltar a importância da obra 
legada pelo saudoso autor, ressaltando que 
dois livros lançados - O Nome da Rosa e 
O Pêndulo de Foucault - já são suficientes 
para colocá-lo entre os nomes mais desta-
cados da literatura universal. “É uma perda 
muito grande e seu nome, talvez, seja um 
dos mais significativos, do século XX, nas 
áreas da literatura, social, humana, estética 
e semiótica, com um legado muito rico”, 
ressaltou, ainda, o escritor e crítico literário 
Hildeberto Barbosa Filho.    

O presidente da APL ainda ressaltou as 
qualidades do autor italiano. “Ele era um 

‘Boi Neon’ (de Gabriel Mascaro) e ‘Reza a 
Lenda’ (de Homero Olivetto) são dois filmes, 
atualmente, em cartaz no circuito comercial que, 
possuem, em comum, o Nordeste como pano 
de fundo.  As afinidades, porém, param por aí. 
E, prova disso é que, enquanto o primeiro foi, 
estrepitosamente, ovacionado pela crítica, o 
segundo foi massacrado. 

Tamanha disparidade na recepção desses 
dois trabalhos foi, por sinal, o estopim para a 
redação desse artigo que busca comparar essas 
duas películas e tecer algumas conclusões a se-
rem ou não confirmadas pelos espectadores.

Após ser aclamado em diversos festivais 
(Redentor-RJ-2015, Havana, Marrakech, Veneza, 
Adelaide e Varsóvia) não resta dúvida de que 
‘Boi neon’ é um trabalho audaz, por investir na 
substituição de elementos arcaicos por moder-
nos. E, a própria luz ‘neon’, pouco comum no dia 
a dia de um vaqueiro, é um indício dessa audá-
cia que também se traduz na quebra de vários 
estereótipos. Nesse sentido, basta notar a figura 
de um vaqueiro aficionado por moda, a vaidade 
do outro com suas madeixas, a grávida armada 
na função de vigilante e a mãe caminhoneira 
(profissão, aliás, que o próprio corretor de texto 
do Word sugere alterar para “caminhoneiro”). 

Porém, assim, como um só boi não faz uma 
vaquejada, não se pode dizer que basta ser dife-
rente para ser bom. De fato, para alcançar essa 
classificação, além de um argumento instigante, 
uma película tem, ao menos, que surpreender no 
quesito execução, sob pena de trucidar a ideia 
central. A escolha de Juliano Cazarré (‘Serra Pe-
lada’, 2013), para dar vida ao moderno vaqueiro, 
não podia ser mais acertada, tanto pelo biótipo 
do rapaz quanto por sua capacidade interpreta-
tiva. Mas, mesmo a atuação desse ator se vê miti-
gada não só pela qualidade do áudio, como pela 
descontinuidade das cenas e pelo desperdício de 
tempo em ações c&iacut e;clicas. Não se duvida 
que a vida de um vaqueiro tenha sua parcela 
de monotonia (assim, como a de qualquer ser 
vivente). Isso, todavia, não justifica o abuso de 
tomadas longas e repetitivas.  Sem falar que, as 
cenas de sexo, talvez pela rudeza dos cortes, pa-
recem ter sido criadas, unicamente, para preen-
cher o espaço de um formulário.  Ou seja, pouco 
se vê de naturalidade nesses atos. A interação 

Duas versões de um mesmo Nordeste

Cena de Boi Neon, um dos filmes analisados

Castro Pinto: “primeira grandeza” 
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Estação Cabo Branco prepara 
mudanças em horário e programação

A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes está re-
formulando sua grade de atividades e projetos artísticos, edu-
cativos e culturais, bem como o horário de funcionamento para 
2016. Nesse sentido, a partir de 1º de março, o funcionamento 
será sábados, domingos e feriados das 10h às 19h, e não mais 
até as 18h. De terça à sexta-feira continua funcionando das 9h 
às 18h. E nas segundas-feiras, o complexo tem apenas expe-
diente interno para manutenção do equipamento.

A diretora geral da Estação Cabo Branco, Marianne Góes, 
comentou que a mudança irá concentrar a programação do 
complexo nos horários com o maior fluxo de visitantes.

Entre as principais mudanças está o Caminho do Conheci-
mento, que a partir de março terá sessão única às 16h e sessões 
lúdicas nos finais de semana, com a presença de um arte-edu-
cador realizando intervenções com o público no local.

O projeto “Venha Ver a Lua” passou por mudanças e agora 
passa a ser chamado de “Venha Ver o Céu”, pois além da lua pode 
ser observado júpiter, plutão e até mesmo o sol com as lunetas 
do laboratório de astronomia da casa. As observações são con-
duzidas por um professor de astronomia e acontecem nas terças 
e quintas, a partir das 10h nos jardins da Estação Cabo Branco.

O planetário terá exibições nas terças e quintas-feiras, 
com sessões às 9h30 e 14h30 (para instituições agendadas) e 
de terça a domingo com sessões às 10h30, 11h30, 15h e 16h, 
para o público em geral.

O Projeto Estação Poética terá dois novos programas: Re-
cital da Tarde e Roda de Leitura. Neste mês de março terá como 
tema: “Água e os Recursos Naturais”. Já o Recital da Tarde está 
incluído na programação da Semana Literária, que tem o tema 
“Espiritualidade e Ecologia”. O evento é uma ação educativa 
envolvendo rodas de conversas, saraus, exposição, exibição de 
documentários, contação de história, teatro e palestra.

Nos finais de semana de 2016 serão realizadas oficinas de 
dança contemporânea, pandeiro, percussão corpórea, quadri-
nização, recreação, flauta e violão na sala de práticas educacio-
nais e anfiteatro, a partir das 10h.

O Estacine este ano vem com uma eclética exibição de fil-
mes “Cults”, que estão fora do circuito comercial. Neste mês de 
março acontece a “Mostra Mulher”, em homenagem ao mês das 
mulheres. Na programação estão incluídos os filmes: Frida (5), 
Miss Potter (6), Irmã Dulce (12), Gigi (13), Evita (19), Sylvia: 
Paixão além das palavras (20), Memórias de uma queixa (26), 
Walt nos bastidores de Mary Poppins (27).

Outra novidade são as atividades do Laboratório Educa-
cional de Tecnologias Sociais e Energias Renováveis, um labo-
ratório móvel que oferece educação contextualizada, através 
de oficinas tecnológicas.

Os projetos relacionados às práticas alternativas continua-
rão, com algumas mudanças. A Yoga, com o mestre Ravi Miran-
da, passa a acontecer quinzenalmente, nas sextas-feiras, a partir 
das 17h. Yoga para melhor idade agora será Yoga para todas as 
idades, abrangendo a prática da meditação, com a professora 
Maria do Socorro, todas às terças e quintas, das 15h às 17h. Já o 
Tai Chin Chuan permanecerá aos sábados, a partir das 17h.

sexual entre a jovem grávida e o vaqueiro é um 
claro exemplo disso, pois, mais se aproxima de um 
ensaio fotográfico. E, assim,  inevitavelmente, se 
assiste a  decapitação de um belo argumento por 
uma fria execução.

Reza a Lenda, por sua vez, protagonizado por 
Cauã Reymond, com uma fotografia deslumbrante 
do Nordeste e uma trilha sonora impecável (que 
remete a Ennio Morricone), penetra Sertão aden-
tro. E, traz à luz uma estória que, de tão onírica 
e, ambiguamente, real chega a incomodar. Seu 
roteiro, aliás, faz pit-stops precisos com o fim de 
se abastecer de artigos bem nordestinos como: 
crenças, misticismo, idolatrias, paganismo, corone-
lismo, seca, catinga, fé, amores brutos, companhei-
rismo, dissidências, religião, traições dentre outros. 
E, em um Sertão que faz lembrar ‘Deus e o Diabo 
na Terra do Sol’ (de Glauber Rocha), todo esse ar-
senal parece levar a rubrica de Tarantino e Sérgio 
Leone. Diretores que, provavelmente, duelariam 
pelo ator Humberto Martins que dá corpo e voz ao 
personagem do irretocável coronel.

Não obstante tudo isso, boa parte da críti-
ca recepcionou Reza a Lenda, como uma versão 
tupiniquim do pós-apocalíptico Mad max e, parece 
ter tomado como um insulto pessoal o ‘excesso de 
tintas’ (leia-se: exageros) empregados no colorir 
de alguns personagens. Essas conclusões, contudo, 
merecem reavaliação, pois, com exceção do gêne-
ro ‘ação’, Mad Max e Reza a Lenda não guardam 
qualquer semelhança. E os possíveis ‘excessos’ des-
se último são, facilmente, creditados a sua atmos-
férica onírica, na qual tudo é possível. Até mesmo 
o despertar de um cangaceiro-cristão que descobre 
algo tão real como que, uma estátua não é nada 
mais que uma imagem.

escritor fenomenal, que traduzia a realida-
de, seja nos falando nos costumes medie-
vais, seja nos falando nos acontecimentos 
do dia a dia”, disse Damião Ramos Cavalcan-
ti. Já Sérgio de Castro Pinto observou que 
Umberto Eco foi um dos poucos escritores 
a se destacar na literatura e na semiótica, 
mas que também soube acumular com o 
lado ficcional. “É um autor de primeira 
grandeza”, comentou ele, acrescentando 
que “Umberto Eco é um pensador da antro-
pologia, do comportamento humano e da 
contemporaneidade”. 

“Umberto Eco atuou em várias áreas do 
conhecimento, como a estética, semiologia, 
ficção e, como bibliófilo, tendo chegado 
a publicar uma obra em que acredita na 
permanência do livro, ao longo das épocas, 
com a capacidade de dialogar com as novas 
tecnologias. Mas o traço que considero 
mais importante dele era sua capacidade 
de conciliar toda uma formação profunda-
mente erudita com a cultura de massa, pois 
se interessou por uma série de linguagens”, 

comentou Hildeberto Barbosa, que também 
é poeta e professor universitário, tendo 
admitido que a obra do autor italiano ainda 
o ajudou em sala de aula, na área da análise 
dos textos. Outra característica ressalta-
da e que também o impressionava era a 
capacidade que o autor italiano tinha como 
leitor. “Era muito plural, variada, extensa e 
profunda”, disse ele, para quem o escritor 
vai permanecer como uma referência.      

Sobre o autor
O escritor, romancista, professor, semió-

logo e filósofo italiano Umberto Eco morreu 
na noite da última sexta-feira. Ele nasceu em 
Alexandria, no dia 5 de janeiro de 1932, e é 
autor de vários ensaios sobre, por exemplo, a 
estética medieval, semiótica e linguística. Em 
1988, fundou o Departamento de Comuni-
cação da Universidade de San Marino. Uma 
década depois, se tornou professor e presi-
dente da Escola Superior de Humanidades 
da Universidade de Bolonha. A última obra 
escrita, publicada em 2015, foi Número Zero.      
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Pais trocam colégios 
particulares dos filhos 
por escolas públicas

Transporte escolar
Inmetro alerta que pais devem estar atentos ao contrato

 Pais e responsáveis de-
vem estar atentos na hora 
de contratar o serviço de 
transporte escolar para seus 
filhos na volta às aulas, aler-
tou nessa segunda-feira o 
assistente de coordenação-
geral da Rede Brasileira de 
Metrologia Legal e Qualida-
de (RBMLQ-1) do Institu-
to Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (In-
metro), André Fofano.

Para saber se o serviço 
de transporte está dentro 
dos padrões de seguran-
ça e regularidade exigidos 
pelo órgão do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior e se 
tem autorização para fazer 
o transporte de crianças e 
adolescentes, os pais podem 
obter informações no ende-
reço www.inmetro.rs.gov.br/
cronotacografo ou utilizando 
o aplicativo disponível para 
smartphones que funcionam 
com a plataforma Android, 
que pode ser baixado gratui-
tamente no endereço www.
inmetro.rs.gov.br/rbmlqi. 

“Pode consultar se o veí-
culo está verificado, se está 
com prazo vencido, se o veí-
culo nunca fez a verificação”. 
André Fofano lembrou que 
o cronotacógrafo, chamado 
popularmente de tacógrafo, 
é um equipamento de uso 
obrigatório para esse tipo 
de condução, de acordo com 
o Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB), e precisa ser 

Alana Gandra
Da Agência Brasil

Numa análise geral, o 
sexo/gênero de uma pessoa 
pode ser determinante em 
várias doenças. Quando o as-
sunto é câncer de mama, por 
exemplo, a grande maioria 
dos casos envolve mulheres 
– embora não se possa des-
prezar uma parcela ínfima de 
homens que enfrentam esse 
mal. As mulheres também so-
frem mais de enxaqueca, os-
teoporose, infecção urinária, 
doenças autoimunes etc. Em 
determinados casos, essa des-
proporção também é grande 
em termos de saúde oral. 

De acordo com Artur 
Cerri, diretor da Escola de 
Aperfeiçoamento Profissio-
nal da APCD (Associação Pau-
lista de Cirurgiões-Dentistas), 
casos de bruxismo e de DTM 
(disfunção temporomandibu-
lar) são muito mais diagnos-
ticados em mulheres do que 
em homens.

Mudanças hormonais
“O homem praticamente 

enfrenta uma única mudança 
importante, que é quando en-
tra na puberdade. Já a mulher, 
além da puberdade, sofre du-
rante muitos anos com varia-
ções hormonais provocadas 
pela menstruação, gravidez e 
menopausa. Isso tudo tem im-
pacto principalmente na saú-
de da gengiva e a torna mais 
vulnerável a doenças perio-
dontais”, diz Cerri – chamando 

atenção para a gengivite. De 
acordo com o cirurgião-dentis-
ta, essa é uma doença que che-
ga a afetar três em cada quatro 
gestantes. De acordo com o es-
pecialista, a gengiva da gestan-
te costuma sofrer alterações 
por conta das variações hor-
monais, sendo muito comum 
ocorrer inchaço, sangramento 
e maior acúmulo de tártaros. 

“As limpezas regulares 
são altamente recomendáveis 
durante a gravidez e no perío-
do pós-parto. Já o tratamento 
da cárie só é recomendado 
quando pode ser realizado 
sem uso de anestésicos. Ou-
tro problema que acompanha 
muito as mulheres é o bruxis-
mo – que é o apertar ou ranger 
noturno dos dentes. Na opi-
nião do especialista, as causas 
dessa vulnerabilidade femini-
na não se encontram apenas 
nas variações hormonais, mas 
em fatores comportamentais.  
Quando a mulher já entrou na 
menopausa, principalmente 
depois dos 60 anos, Artur Cerri 
diz que o grande problema é a 
Síndrome da Boca Seca – que 
também afeta muito mais mu-
lheres do que homens. “Com 
metade do volume de saliva 
produzido por uma pessoa jo-
vem, a paciente tem problemas 
para mastigar e engolir os ali-
mentos. Quando não diagnos-
ticada e tratada a tempo, essa 
condição pode resultar, inclu-
sive, na perda dos dentes.

Mulheres são mais 
frágeis que os homens

SAÚDE BUCAL

O turismo de aventura é uma 
ótima opção para quem busca di-
namismo e contato com a natureza. 
Pensando nisso, a Paraíba recebe a 
segunda edição do Adventure Tour, 
evento que vai levar modalidades 
esportivas como trilha de bike, corri-
da (cross runing) e caminhada (trec-
king) para cidades do Litoral, Brejo e 
Cariri, com abertura no próximo dia 
5 de março em João Pessoa.

 Além da capital paraibana, 
as cidades de Lucena (20 de mar-
ço), Bananeiras (2 de abril), Remí-
gio (18 de abril), Boqueirão (30 
de abril), Cabaceiras (14 de maio) 
e Conde (28 de maio) receberão o 
evento. Na avaliação de Eduarda 
Coscarelli, uma das organizado-
ras do evento, o Adventure Tour 
mostra que diversidade não falta 
quando se pensa na cultura e tu-
rismo do Estado.

 “Queremos mostrar que há 
outras formas de divertimento e 
cultura na Paraíba. As pessoas ex-
perimentam novas opções, tanto 
quem vem de fora como os pró-
prios paraibanos, que buscam co-
nhecer mais do seu Estado. Por isso 
nossa expectativa é que este ano 
tenhamos ainda mais inscritos que 
na primeira edição”, disse Eduarda 
Coscarelli.

 Segundo a organizadora, o 
evento interfere em diversos se-
tores da economia local. “O Ad-
venture Tour movimenta toda a 
economia dessas cidades visitadas. 
São lugares cheio de vida e cultu-
ra, mas que muitas vezes ficam es-

quecidos. Percebemos que todo o 
astral da cidade é alterado quando 
realizamos o evento”, destacou.

 A gestora de turismo do Se-
brae, Regina Amorim, ressalta que 
a experimentação de outras cida-
des é essencial para consolidar o 
turismo do Estado. “Este é o pri-
meiro evento esportivo que inte-
gra três regiões da Paraíba: dois 
município do Litoral Norte e Sul, 
dois municípios da região do Bre-
jo e dois municípios do Cariri. Essa 
integração entre as regiões forta-
lece nossos atores turísticos, que 
podem ampliar seus serviços com 
novas demandas”.

 Outro ponto positivo é que, 
ao descentralizar as opções turísti-
cas, o evento prolonga a experiên-
cia do visitante em outras regiões 
do Estado. “O ideal é que a gente 
aumente o tempo de permanência 
do turista na Paraíba, ainda mais 
porque hoje já temos um roteiro 
integrado de trinta dias que o tu-
rista pode permanecer no Estado 
sem repetir as experiências”, disse 
Regina Amorim.

 Esse incentivo à permanência 
é ainda mais importante quando 
se analisa a atual situação econô-
mica do País, explicou a gestora 
de turismo do Sebrae. “Esse não é 
ano do turismo emissivo, quando 
se incentiva a ida ao exterior, mas 
sim do turismo receptivo, quan-
do nós trazemos de fora para o 
Estado. E essas conexões entre as 
cidades estimulam, movimentam e 
favorecem esse fluxo”.

 O evento 
 Em sua 2ª edição, o Adventure 

Tour PB terá 7 etapas que aconte-
cerão durante finais de semana al-
ternados nas cidades de João Pes-
soa, Lucena, Bananeiras, Remígio, 
Boqueirão, Cabaceiras e Conde, 
unindo as regiões do Brejo, Cariri 
e Litoral. Além de novas cidades, o 
Adventure Tour PB 2016 vai trazer 
para o Estado o “Cross Running”, 
uma atividade esportiva inovadora 
que fará com que corredores expe-
rientes se desafiem em trilhas rústi-
cas e difíceis, desfrutando de uma 
paisagem completamente diferen-
te e rural. A ideia do evento é criar 
oportunidades para que os parti-
cipantes vivam novas experiências, 
conheçam novos lugares, pessoas, 
sabores, desafiem-se e se divirtam. 
Além do “Cross Running”, o evento 
terá a Caminhada Ecológica (Trek-
king), a trilha de Bike guiada pelos 
melhores grupos de pedal da Paraí-
ba e o 4x4 que conta com o apoio 
de vários grupos do Estado

 As inscrições podem ser fei-
tas na página oficial do evento: 
http://www.adventuretourpb.
com.br/ com valores que variam 
entre R$ 35 a R$ 60,  dependendo 
da modalidade escolhida. No dia 
4, véspera da abertura, será mon-
tado um estande de inscrições e 
entrega de kit aos já inscritos no 
Busto de Tamandaré, das 18h às 
22h. Na capital, o Adventure Tour 
conta com o apoio do Sebrae Pa-
raíba e Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP).

Paraíba terá turismo de aventura
TriLhA DE BikE, CAminhADA E COrriDA

vistoriado periodicamente 
pelo Inmetro e seus órgãos 
delegados que compõem. O 
cronotacógrafo é obrigató-
rio para veículos com carga 
superior a 4.536 quilos e 
veículos para transporte de 
passageiros acima de dez lu-
gares. “O cronotacógrafo é a 
forma de indicar e registrar a 

velocidade do veículo durante 
o percurso, a distância per-
corrida, o tempo decorrido. 
Na verdade, se a gente fosse 
simplificar, diria que é como 
se fosse uma “caixa-preta” de 
avião”. O instrumento guar-
da informações que servirão 
para a ocorrência de um even-
tual acidente, por exemplo, 

disse Fofano. Dá para saber, 
inclusive, há quanto tempo 
aquele motorista estava tra-
balhando, completou. “Tudo 
isso está disponibilizado. Dá 
uma garantia maior aos pais”.

Recomendou que antes 
de contratar o serviço de 
transporte escolar, os pais 
e responsáveis procurem 

acessar o ‘site’ do Inmetro  
onde poderão consultar es-
ses dados, além das placas 
dos veículos e se o Certifi-
cado de Verificação do Tacó-
grafo está vigente. 

As mesmas informa-
ções estão disponíveis para 
transporte público coletivo. 
De acordo com a assessoria 

de imprensa do Inmetro, o 
instrumento disponibilizado 
é de interesse também do 
próprio serviço de transpor-
te escolar, porque mostra o 
cuidado do proprietário do 
veículo de estar em dia com 
a legislação, porque trans-
portar crianças é uma grande 
responsabilidade.

Todo transporte escolar tem que dispor do tacógrafo, equipamento que registra a velocidade do veículo no período , distância percorrida e o tempo decorrido

FOTO: Reprodução/Internet



Geral

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 23 de fevereiro de 2016

fuGindo da Crise eConômiCa

Famílias buscam escolas públicas
Estabelecimentos privados 
perderam entre 10% e 12% 
das matrículas em 2016

Vítimas de trabalho  
recebem indenização

Depois de seis pessoas se-
rem resgatadas em situação aná-
loga ao trabalho escravo, o dono 
da fazenda Agropecuária Aroeira 
do Oeste, que fica em Riachão das 
Neves, na Bahia, deve pagar R$130 
mil, em acordo feito com o Ministé-
rio Público do Trabalho do Estado 
(MPT-BA).Fiscais do MPT estiveram 
na fazenda na semana passada, 
após denúncias de trabalho escra-
vo. Os seis trabalhadores foram 
levados para Barreiras, também no 
Oeste do Estado, onde foram feitos 
os cálculos dos benefícios traba-
lhistas devidos aos resgatados, 
além da assinatura da Carteira de 
Trabalho das seis pessoas.

mulher de ronnie 
foi embora do Brasil

O guitarrista Ronnie Wood, 
dos Rolling Stones, postou uma 
mensagem em suas redes sociais 
afirmando que sua mulher, Sally 
Humphreys, voltou à Inglaterra por-
que ambos estão preocupados com 
o vírus do zika.”Minha mulher, Sally, 
não foi ‘mandada embora’ da turnê 
dos Rolling Stones”, escreveu Wood 
nas redes. “Nossos gêmeos vêm 
em primeiro lugar, e decidimos que 
o zika vírus e os voos excessivos 
eram muito perigosos para eles. 
Nossas garotinhas estão crescen-
do muito bem, obrigado por todo o 
carinho.”

novas apostas da 
rede Globo

A próxima novela das 21h, Ve-
lho Chico, mal começou e já está dando 
no que falar. A trama será dividia em 
três fases, a primeira na década de 
70, a segunda na década de 80 e a 
terceira fase se passa nos dias atuais. 
A novela estreia em março e conta 
com um elenco de peso, mas também 
apresenta duas atrizes mirins que vi-
raram o xodó dos veteranos, Isabella 
Aguiar e Rayza Alcântara, ambas fo-
ram descobertas por Marcelo Germa-
no no Projeto Passarela. Isabella tem 
apenas 9 anos, mas já era conhecida 
pelos internautas. 

Picada de escorpião: 
agilidade  reduz risco

Parece inofensivo, mas não é. 
A picada de um escorpião provoca dor 
intensa e contínua por horas, poden-
do seguir-se de náuseas, vômitos, 
transpiração, choque e, em alguns ca-
sos, o óbito. Crianças menores de sete 
anos e adultos maiores de 70 anos 
merecem atenção redobrada, uma vez 
que a letalidade aumenta significati-
vamente nesta faixa etária. O respon-
sável pela equipe do Pronto-Socorro 
Adulto e cirurgião geral do Complexo 
Hospitalar Edmundo Vasconcelos, Dr. 
Pedro Ivo Monteiro Pacheco, ressalta 
a importância de um atendimento 
imediato. “A agilidade no atendimento 
eleva a chance de recuperação breve 
do paciente e diminui as complicações 
que a picada pode provocar”, afirma.

idosa cadeirante é 
baleada em assalto

Uma aposentada cadeirante de 
82 anos foi baleada no peito em um 
assalto às 20h40 desse domingo, 21, 
no Jaçanã, Zona Norte da capital. Ela 
foi encaminhada ao hospital municipal 
Vereador José Storoponi, na Vila Ma-
ria, e mais tarde, levada a um hospital 
particular. Ela chegou ao local cons-
ciente, mas a gravidade dos ferimen-
tos não foi informada. A aposentada 
e o filho, um comerciante de 59 anos, 
foram abordados por quatro homens 
que aparentavam ser adolescentes e 
exigiram o carro e dinheiro. Um dos 
criminosos retirou a cadeirante “vio-
lentamente” de dentro do veículo e a 
jogou no chão. 

foTo: Reprodução/Internet

Yara Aquino 
Da Agência Brasil

Com a crise econômica, 
muitas famílias tiveram que 
cortar gastos e alguns pais 
transferiram filhos da rede 
de ensino particular para a 
rede pública. A diretora da 
Federação Nacional das Es-
colas Particulares (Fenep), 
Amábile Pacios, diz que as 
escolas particulares perde-
ram entre 10% e 12% das 
matrículas em 2016, por cau-
sa, principalmente, da crise 
financeira.

Segundo Amábile, a Fe-
nep identificou a saída de es-
tudantes de escolas privadas, 
principalmente de famílias 
das classes C e D – parcela da 
população que teve ganho de 
poder aquisitivo antes da crise 
e agora sente mais os efeitos 
da desaceleração econômica.

“Teve migração maior 
de escolas que atendem as 
classes C e D, que cresceram 
mais nos últimos cinco anos 
com aquela ilusão do grande 
boom do crescimento. Essas 
classes tinham o sonho de 
colocar os filhos na escola 
particular e, com os cortes 

Escolas que atendem as classes sociais  C e D apresentaram migrações maiores, segundo a Fenep

que fizeram no orçamento, a 
escola não coube mais”, disse 
Amábile. Segundo ela, nas es-
colas que atendem predomi-
nantemente as classes A e B, 
houve aumento de 3% a 4% 
nas matrículas.

No Distrito Federal, este 
ano, a rede pública recebeu 10 
mil solicitações de matrículas 
a mais que em 2015. O sub-
secretário de Planejamento, 
Acompanhamento e Avaliação 
Educacional da Secretaria de 
Educação local, Fábio Pereira, 

disse que o principal motivo 
do aumento da demanda deve 
ser mesmo a migração de es-
tudantes da rede privada para 
a pública, por causa da crise e 
do encarecimento das mensa-
lidades escolares.

“A Secretaria de Educa-
ção recebe em média 30,32 
mil solicitações de novas ma-
trículas a cada ano, e neste 
foram cerca de 42 mil. Isso, 
certamente, reflete a trans-
ferência desses alunos da 
rede particular para a [rede] 

pública, e também a chegada 
de novas crianças ao Distrito 
Federal”, disse ele.

Retorno
De acordo com Fábio Pe-

reira, além da crise há tam-
bém um movimento de re-
torno da classe média para a 
escola pública, motivado por 
incentivos como a reserva de 
vagas em universidades para 
estudantes vindos da rede 
pública. Segundo ele, a rede 
pública do Distrito Federal 

Frederico de Carvalho, 
que trabalha na área de ma-
rketing esportivo e cultural, 
viu a crise avançar e recor-
reu a duas alternativas para 
reduzir os gastos com os 
estudos dos filhos este ano: 
transferiu o filho de 17 anos 
da escola particular para a 
pública e a filha de 4 anos 
continuou na rede particu-
lar, mas agora em uma escola 

com valor da mensalidade 
menor. Para o filho, Carvalho 
procurou uma escola pública 
que teve bons resultados na 
aprovação de estudantes na 
Universidade de Brasília. Ele 
conta que o rapaz gostou da 
mudança. 

“Ele está satisfeito por-
que sabe que quem faz a 
escola é o aluno, e o ter-
ceiro ano lá é bem puxado 

para quem está querendo 
realmente estudar”, disse. 
O produtor diz que, com a 
economia do remanejamen-
to das escolas, será possível 
usar parte do dinheiro da 
mensalidade para abrir uma 
poupança para o filho mais 
velho.

O presidente da Asso-
ciação de Pais e Alunos das 
Instituições de Ensino do 

DF, Luís Claudio Megiorin, 
relata que também obser-
vou a migração de estu-
dantes da Classe C, da rede 
particular para a pública, e 
entre unidades da rede pri-
vada. “Vemos que, com essa 
crise econômica, muitos 
pais não tiveram mais como 
bancar a escola privada, e 
acredito que são os pais da 
Classe C para baixo, a nova 

classe média”, salientou. 
Para ele, os pais devem ficar 
atentos à qualidade da edu-
cação dos dois lados, pois 
as escolas públicas recebem 
mais alunos, e isso gera mais 
desgaste para os professores 
e aumento no número de es-
tudantes por turma. Por ou-
tro lado, a escola privada, ao 
cortar custos, pode compro-
meter a qualidade do ensino.

A carioca Esther Mor-
gannah está animada com 
a possibilidade de ser esco-
lhida como uma das 12 mil 
pessoas que atuarão como 
voluntárias nas cerimônias 
de abertura e encerramento 
da Olimpíada e Paralimpíada 
Rio 2016. Ex-aluna do Proje-
to Damas, de capacitação de 
travestis e transexuais do Rio 
de Janeiro, ela espera ansio-
sa pela seleção que fará no 
próximo sábado (27). “Nós 
vamos apresentar o nosso 
trabalho e mostrar que nós 
existimos como transexuais 
e que estamos participando 
das cerimônias como mulhe-
res trans para sermos aceitas, 
independentemente da nossa 
condição.”

Assim como ela, todas as 
30 alunas da última turma do 
curso de capacitação se ins-
creveram para participar das 
audições propostas pelo Co-
mitê Organizador dos Jogos. 

Esther acredita que esse 
tipo de oportunidade pode 
dar mais visibilidade às tran-
sexuais e ajudar a acabar com 
o preconceito. “As travestis e 
transexuais podem trabalhar, 
estudar, ter alguém, podem 

apresentar shows e dar o 
melhor de si”, afirma. Ela faz 
trabalhos freelancer como ca-
beleireira, mas pretende ter-
minar a faculdade de Direito 
e a licenciatura em Geografia 
para poder lecionar.

Também aluna do pro-
jeto, Alessandra Lira define a 
oportunidade de participar 
como voluntária na Olimpía-
da deste ano como algo “mui-
to especial, maravilhoso”. Ela 
aguarda o contato da organi-
zação dos Jogos para saber 
quando participará da seleção, 
mas diz estar confiante. “As 
pessoas da comissão que fize-
ram as nossas inscrições de-
ram uma confiança tão grande 
para a gente. Estou confiante, 
sim, que vai dar tudo certo”.

Cabeleireira profissio-
nal, Alessandra tece elogios 
ao projeto de capacitação da 
prefeitura do Rio e destaca a 
importância das noções de 
empreendedorismo que re-
cebeu durante o curso. Para 
o futuro, ela diz que preten-
de se inscrever como micro-
empreendedora individual 
e abrir um salão de beleza 
no bairro de Pilares, na Zona 
Norte, onde mora. Ela quer 
também terminar o ensino 
supletivo no qual está matri-
culada.

Escolas públicas de todo 
o País podem inscrever seus 
alunos do 6º ao 9º ano do En-
sino Fundamental e do Ensi-
no Médio na 12ª Olimpíada 
Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas (OBMEP). As 
inscrições começaram nessa 
segunda-feira (22) e vão até o 
1º de abril, no site da compe-
tição.

O processo de seleção dos 
estudantes tem duas fases: a 
primeira acontece no dia 7 de 
junho e a segunda, em 10 de 
setembro. Os vencedores se-
rão anunciados no dia 30 de 
novembro. Serão premiados 
6,5 mil alunos (500 medalhas 
de ouro, 1,5 mil medalhas de 
prata e 4,5 mil medalhas de 
bronze) e concedidas cerca de 
46 mil menções honrosas.

Os medalhistas pode-
rão participar do Programa 
de Iniciação Científica Júnior 
(PIC-OBMEP) e o aluno com 
participação regular no PIC 
tem direito à bolsa de Inicia-
ção Científica Jr. do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 
Científico (CNPq/MCTI). Orga-
nizada pelo Instituto Nacional 
de Matemática Pura e Aplicada 
(Impa), a olimpíada tem como 

objetivo revelar e estimular ta-
lentos, além de incentivar o es-
tudo da Matemática. Em 2015, 
a competição teve a partici-
pação de mais de 47,5 mil es-
colas, localizadas em 99,48% 
dos municípios brasileiros, 
que inscreveram cerca de 18 
milhões de alunos na primeira 
fase. De acordo com o diretor-
-geral do Impa, Marcelo Viana, 
a olimpíada tem sido instru-
mento extraordinário para a 
descoberta e o estímulo de ta-
lentos, em um país com baixo 
desempenho em Matemática 
na comparação com outras na-
ções.

“Em muitas escolas e 
municípios em todo o País, 
ela [olimpíada] vem ajudan-
do a mudar a cultura em tor-
no da Matemática, estimulan-
do professores a ensinar e os 
alunos a aprender a discipli-
na de modo muito mais moti-
vador e ajudando a conectar a 
mesma com a experiência di-
ária”, disse. “O ensino de Ma-
temática proporcionado na 
maioria das salas de aula no 
nosso País é muito deficien-
te, rotineiro e desmotivante 
para o aluno”, avaliou. Viana 
destacou a competição tem 
oferecido oportunidades úni-
cas para muitos estudantes 
Brasil afora. 

Mensalidade baixa e qualidade são alternativas

oLimPÍadas 2016

se preparou para receber 
mais estudantes. “Isso já era 
esperado. Então, ao longo de 
2015 buscamos reorganizar 
a rede, ampliamos escolas, 
fizemos reformas e locamos 
novos espaços justamente 
para atender essa demanda”, 
acrescentou.

O diretor executivo da 
Associação Lecionar Unifica-
da de Brasília (Alub), Alexan-
dre Crispi, diz que neste ano 
observou intenso movimen-
to de migração de estudan-
tes entre escolas privadas, 
saindo daquelas com mensa-
lidades mais caras para as de 
preço mais baixo. Ele conta 
que as matrículas nas uni-
dades da rede Alub, que tem 
foco na classe C, cresceram 
14% este ano, em compara-
ção com o ano passado.

Segundo Crispi, muitos 
pais fazem cortes e remane-
jam gastos para manter os 
filhos na escola particular. 
Além de mudar os filhos de 
escola, em função do preço, 
ele diz que as famílias têm 
recorrido ao corte de trans-
porte escolar, de cursos de 
línguas e aulas de esportes.

“Se os pais precisarem 
mudar os estudantes de es-
cola, que escolham uma que 
tenha perfil pedagógico mais 
próximo”, recomenda Crispi.

Flávia Villela  
Da Agência Brasil

Alana Gandra 
Da Agência Brasil

Olimpíada Brasileira de 
Matemática inscreve

Travestis e transexuais 
podem ser voluntárias

esCoLas PÚBLiCas Observatório 
das Metrópoles 
oferece 70 livros 
para download

A Rede INCT Observató-
rio das Metrópoles disponibi-
liza mais de 70 livros para do-
wnload. São obras que tratam 
de temas como  dinâmicas de 
metropolização, organização 
social do território, desigual-
dade social e segregação urba-
na, megaeventos, governança 
urbana e cidadania. 

A iniciativa tem o obje-
tivo de promover a difusão 
científica, com o comparti-
lhamento amplo e gratuito da 
produção de conhecimento 
da Rede INCT Observatório 
das Metrópoles.

As publicações fazem 
parte da trajetória da rede de 
pesquisadores e seu compro-
misso com o desenvolvimen-
to metropolitano brasileiro, 
especialmente os resultados 
do quinquênio 2009-2014 no 
qual o Observatório passou a 
integrar o Programa Institutos 
Nacionais de Ciência e Tecno-
logia (INCT/CNPq/MCT&I).

O Observatório das Me-
trópoles constitui um grupo 
nacional de instituições que re-
aliza pesquisa em rede, compa-
rativa e multidisciplinar, sobre 
os impactos metropolitanos da 
mudança de modelo de desen-
volvimento. sob a coordenação 
geral do IPPUR/UFRJ, o Obser-
vatório reúne cerca de 115 pes-
quisadores.
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Porcentual tem maior nível para janeiro desde 91

Cheque sem fundo
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Mário Braga
Agência Estado Fortaleza registra 

mais endividados

O número de consumidores en-
dividados em Fortaleza chegou a 73% 
em fevereiro, segundo a Pesquisa so-
bre Endividamento do Consumidor, 
feita pela Federação do Comércio do 
Estado do Ceará (Fecomércio-CE). É o 
pior resultado, desde que a pesquisa 
começou a ser produzida em 2010. 
“O aumento é decorrente do alto ín-
dice da inflação e do endividamento 
familiar. Fevereiro é o primeiro mês 
das parcelas das compras com educa-
ção. Então, as famílias sentiram mais 
o peso das dívidas. O grande vilão 
continua sendo a alimentação, mas o 
agravante deste mês é a educação”, 
comenta Cláudia Brilhante, diretora 
institucional da federação.

País é agora o 100 
maior cotista do FMI

O Brasil passou a ser o décimo 
maior cotista do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), informou nessa 
segunda-feira o Banco Central (BC). 
O País subiu quatro posições após 
a integralização do aumento de sua 
cota, na semana passada. As cotas 
são um componente central dos re-
cursos financeiros do FMI. Para cada 
país membro é atribuída uma cota, 
de acordo com sua posição na eco-
nomia mundial. Quanto mais forte o 
país, maior sua cota e seu poder de 
influência no fundo.

Balança: superávit 
foi de US$ 565 mi

A balança comercial brasileira 
registrou superávit de US$ 565 mi-
lhões na terceira semana de fevereiro 
(de 15 a 21). De acordo com dados 
divulgados nessa segunda-feira, 22, 
pelo Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 
as exportações somaram US$ 3,667 
bilhões e as importações, US$ 3,102 
bilhões no período. No ano, a balança 
comercial brasileira acumula um su-
perávit de US$ 2,781 bilhões, resul-
tado de vendas externas que somam 
US$ 20,492 bilhões e importações de 
US$ 17,712 bilhões. 

Produção de plástico 
tem queda de 8,7% 

A produção da indústria bra-
sileira de transformados plásticos 
caiu 8,7% em 2015 na comparação 
com 2014, para 6,1 milhões de 
toneladas de artefatos plásticos. 
“Essa queda foi a pior já enfrentada 
pelo setor desde a crise iniciada em 
setembro de 2008, que apresentou 
sérios reflexos no mercado mundial 
e brasileiro durante o ano de 2009, 
período em que a produção do setor 
recuou 13,3%”, avaliou a Associa-
ção Brasileira da Indústria do Plás-
tico (Abiplast).

Ancord contesta 
a ação do MPF

Rio - A Associação Nacional das 
Corretoras e Distribuidoras de Títulos 
e Valores Mobiliários, Câmbio e Merca-
dorias (Ancord) vai contestar a ação 
civil pública movida pelo Ministério 
Público Federal em São Paulo para 
questionar a transferência à entida-
de, pela Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM), da atividade de fiscaliza-
ção e punição de agentes autônomos 
de investimento. A acusação é que 
essas prerrogativas seriam exclusi-
vas do órgão regulador do mercado 
de capitais, também réu no processo 
aberto na semana passada. 

O aprofundamento da 
recessão econômica, o avan-
ço do desemprego e a queda 
do poder de compra pesa-
ram para manter elevado o 
nível de inadimplência com 
cheques no início do ano, se-
gundo a Serasa Experian. 

O porcentual de cheques 
devolvidos pela segunda vez 
por falta de fundos recuou 
para 2,41% do total compen-
sado em janeiro de 2016, de 
acordo com levantamento da 
empresa. Em dezembro do 
ano passado, o índice estava 
em 2,42%.

Apesar da retração na 
margem, trata-se do maior 
nível para o primeiro mês 
do ano desde o início da sé-
rie histórica, em 1991. Em 
janeiro de 2015, o indicador 
estava em 2,06%. O total de 
cheques compensados em ja-
neiro foi de 46,834 milhões, 
dentre os quais 1,128 milhão 
foram devolvidos.

Idiana Tomazelli
Agência Estado

 O Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro encolheu 3,8% em 2015 
ante 2014, estima o Instituto Bra-
sileiro de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), por meio 
do Monitor do PIB. O indicador 
antecipa a tendência do principal 
índice da economia a partir das 
mesmas fontes de dados e meto-
dologia empregadas pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), responsável pelo 
cálculo oficial do País.

O resultado do PIB será divul-
gado em 3 de março. Se essa que-
da for confirmada, será o pior de-
sempenho da economia brasileira 
desde 1990, quando a atividade 
caiu 4,3% frente ao ano anterior, 
segundo os dados do IBGE.

Das 12 atividades que com-
põem o PIB, sete apresentaram 
queda em 2015 ante 2014, de 
acordo com o Monitor do PIB 
elaborado pela FGV. Os avanços 
foram registrados em agropecuá-
ria (1,5%), indústria extrativa mi-
neral (4,7%), serviços imobiliários 
(0,3%) e administração pública 
(0,5%). A atividade de interme-
diação financeira apresentou es-
tabilidade (0,0%).

No lado negativo, destacaram-
se a construção (-8,9%), a indús-
tria de transformação (-9,7%) e o 
setor de eletricidade, gás, água e 
limpeza (-1,6%). Como um todo, o 
PIB industrial levou um tombo de 
6,6%. Se confirmado, será o pior 
resultado da série atual do IBGE, 
iniciada em 1996, superando até 
mesmo a queda de 4,7% vista em 
2009, no auge dos efeitos da cri-

se econômica internacional sobre 
a indústria brasileira. Em Serviços, 
tiveram quedas comércio (-8,7%), 
transporte (-6,3%), serviços de in-
formação (-0,6%) e outros serviços 
(-2,6%). No total, o PIB de Servi-
ços cedeu 2,5% no ano passado, o 
que deve ser o primeiro resultado 
negativo desde o início da série, 
em 1996.

Pela ótica da demanda, a 
Formação Bruta de Capital Fixo 
(FBCF), que representa os investi-
mentos no PIB, levou um tombo 
de 14,7% em 2015 ante 2014, o 
que também deve ser recorde. O 
consumo das famílias encolheu 
3,5% (outra marca histórica), en-
quanto o consumo do governo 
caiu 0,5% no período. No setor 
externo, o volume de importações 
diminuiu 14,5%, enquanto o de 
exportações cresceu 5,7%.

Monitor aponta queda de 3,8% 
em 2015 ante 2014, diz FGV

ProdUTo InTerno BrUTo

Com a inclusão de novos 
segmentos do varejo, a emis-
são da Nota Fiscal Eletrônica 
ao Consumidor (NFC-e) atin-
giu um novo patamar no pri-
meiro mês deste ano. O volu-
me de notas emitidas chegou 
a 10,356 milhões em janeiro, 
contra uma média mensal de 
6,5 milhões de NFC-e no se-
gundo semestre do ano pas-
sado. A obrigatoriedade da 
NFC-e na Paraíba começou em 
julho do ano passado.

Em janeiro deste ano, em-
presas do comércio varejista 
que faturam acima de R$ 9 
milhões por ano passaram a 
emitir a Nota Fiscal Eletrônica 
ao Consumidor na Paraíba. O 
novo serviço implantado para 
empresas varejistas neste 

ano – uma ação que faz parte 
da modernização da Receita 
Estadual – credenciou 295 
empresas no Estado, que pas-
sarão a emitir a nota fiscal ele-
trônica dentro desse novo mo-
delo, perfazendo, agora, um 
total de 3,5 mil, que estão emi-
tindo efetivamente a NFC-e no 
varejo paraibano.

O novo serviço da NFC-e 
traz redução de custos das 
empresas varejistas com a dis-
pensa do uso de impressora 
fiscal ECF (Emissor do Cupom 
Fiscal), criando a possibilida-
de de abrir novos caixas de 
pagamento com impressoras 
não fiscais. Já para o consumi-
dor, além da compra ficar mais 
simplificada, terá acesso aos 
documentos fiscais.

Mariana Branco 
Repórter da Agência Brasil

A confiança do empre-
sário industrial cresceu pelo 
segundo mês consecutivo, in-
formou ontem a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). O 
Índice de Confiança do Empre-
sário Industrial medido pela 
entidade aumentou 0,6 ponto 
em fevereiro na comparação 
com janeiro, alcançando 37,1 
pontos. De dezembro para ja-
neiro, já havia sido registrada 
alta de 0,5 ponto.

Apesar da elevação, o in-
dicador ainda mostra pessi-
mismo do empresariado. De 
acordo com a metodologia 
da pesquisa da CNI, o índice 
varia de zero a 100 e, quanto 

mais abaixo de 50 pontos ficar, 
mais negativa é a percepção 
do setor privado. O índice de 
confiança começou a cair em 
2014. A trajetória descenden-
te continuou em 2015, mas, 
em alguns meses do ano pas-
sado, houve recuperação.

Segundo a CNI, “está em 
curso uma trajetória de cresci-
mento do índice, mas ainda é 
cedo para afirmar que haverá 
uma reversão no quadro de 
confiança”. A entidade desta-
cou, ainda, que mesmo cres-
cendo, o indicador “permane-
ce muito baixo, 12,9 pontos 
abaixo da linha divisória entre 
confiança e falta de confiança”.

A alta da confiança este 
mês foi liderada pelas grandes 
empresas.

Emissões em janeiro 
chegam a 10,356 mi

Confiança cresce em 
fevereiro, afirma a CNI

noTA FISCAL eLeTrÔnICA eMPreSÁrIo IndUSTrIAL

Empresas têm 
até dia 29 para 
entregar os 
rendimentos
daniel Lima 
Repórter da Agência Brasil

O comprovante de ren-
dimento para o trabalhador 
preencher a Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Fí-
sica (IRPF) 2016 terá que ser 
entregue pela fonte pagado-
ra, pessoas físicas e jurídicas, 
até o dia 29 deste mês.

Este ano o prazo de en-
trega da declaração para 
as pessoas físicas vai de 1º 
de março a 29 de abril. De 
acordo com o supervisor do 
Imposto de Renda, Joaquim 
Adir, a multa por atraso para 
as fontes pagadoras é de 
R$ 41,43 por documento.

De acordo com a Receita, 
a fonte pagadora que pres-
tar, ainda, informação falsa 
sobre rendimentos pagos, 
deduções ou imposto retido 
na fonte, está sujeita à multa 
de 300% sobre o valor que 
for indevidamente utilizado 
como redução do imposto 
sobre a renda devido, inde-
pendentemente de outras 
penalidades administrativas 
ou criminais. Na mesma pe-
nalidade incorre aquele que 
se beneficiar de informação 
sabendo ou devendo saber 
da irregularidade.

Comunicação
No caso de retenção na 

fonte e não fornecimento do 
comprovante, o contribuin-
te deve comunicar o fato à 
unidade de atendimento da 
Receita Federal para que se-
jam adotadas medidas legais. 
Estão obrigadas a entregar a 
declaração este ano, as pes-
soas físicas que ganharam, em 
2015, R$ 28.123,91 em rendi-
mentos tributáveis. Isso equi-
vale a R$ 2.343,66 por mês, 
excluindo o décimo terceiro, 
que tem tributação própria. 

Indústria da construção teve redução de atividades, segundo aponta estimativa do Instituto Brasileiro de Economia da FGV

FoTo: Reprodução/Internet



Médicos Adão Leite da 
Silva, Anleida Roque, Deborah 
Rose Galvão Dantas e Socor-
rinho Cristovão Cunha Lima, 
ex-deputado Álvaro Gaudên-
cio, Sras. Marinalva Azzouz, 
Amariles Martins de Oliveira, 
Roberta Pires e Ana Cláudia 
Brasileiro Araújo Brito, pro-
fessora Claude Peixoto de 
Vasconcelos, artista plástico 
Sidney Azevedo.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns
Zum Zum Zum

   Inspirada na beleza e exuberância da mulher indiana, O Boticário lança sua nova 
linha Nativa SPA, com oito produtos de cuidados para os cabelos e o corpo. 

FOTO: Walter Rafael

   Alunos dos Ensino Fundamental e Médio das cidades de Monteiro e Prata estão recebendo 
orientações sobre empreendedorismo. A ação é uma parceria da 5a Regional de Educação e o Sebrae 
Paraíba.

Secretário de Comunicação Luís Torres e o estimado jornalista    
Joanildo Mendes que desde ontem passou a ser o editor de A União 
substituindo Walter Galvão, que acumulava a editoria e a diretoria 
técnica do jornal e agora fica apenas nessa última.

Secretário João Azevedo e governador Ricardo Coutinho recebidos por Dom Aldo Pagotto no 
Seminário Arquidiocesano da Paraíba

Foto: Goretti Zenaide

Carla Bezerra, Roziane Coelho, Ruth Moura, Roberta Aquino, Marletti Assis e Céu Palmeira no 
restaurante Casa do Bacalhau

“Um pequeno gesto 
de fraternidade e amor 
vale muito mais que 
uma grande ação de ódio 
e destruição”

“Que a gente possa ser 
mais irmão, mais amigo, 
mais filho e mais pai e 
mãe. Mais desejoso de ser 
e fazer feliz”

AUGUSTO BRANCO LYA LUFT

Rossana Seixas Maia, Gera Pereira e Simone Seixas nos festejos na Casa do Bacalhau

Foto: Goretti Zenaide

Literatura
NA PRÓXIMA 

quinta-feira, 
acontece mais 
uma edição do Pôr 
do Sol Literário 
promovido pela 
Confraria Sol das 
Letras em parceria 
com a Academia 
Paraibana de 
Letras. Desta vez, 
o homenageado 
será o poeta Ma-
noel Caixa d´Água, 
com apresentação 
do advogado Gil-
van Freire. Será às 
17h30 nos jardins 
daquela academia.

o GoVERNADoR Ricardo Coutinho participou, na últi-
ma sexta-feira, da abertura da Campanha da Fraternidade 
Ecumênica 2016, realizada no Seminário Arquidiocesano da 
Paraíba “Imaculada Conceição”, sob o comando do arcebispo 
Dom Aldo Pagotto.

A campanha deste ano que tem como tema “Casa 
comum, nossa responsabilidade” e como lema “Quero ver o 
direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que 
não seca”, conta com a parceria do Governo do Estado em 
ações que contribuem para a qualidade de vida das pessoas 
nas áreas de abastecimento d´água e saneamento ambiental. 

Nossa responsabilidade

Dois Pontos

  Mulherengo ao extremo, 
malandro e inteligente, o produtor 
Carlos Imperial revelou grandes 
artistas como Roberto e Erasmo 
Carlos, Tim Maia e Wilson Simonal, 
além de compor sucessos como 
“Vem quente que eu estou ferven-
do”, Mamãe passou açúcar em mim”. 
  A trajetória do rei da pilan-
tragem está contada no filme “Eu 
Sou Carlos Imperial”, que chega 
aos cinemas no próximo dia 17 
de março.

Foto: Goretti Zenaide

Foto: Goretti Zenaide

O festejado aniversariante Gera Pereira entre os amigos Marco Túlio 
e André Atahyde

AS EStAMPAS criadas pelos designers paraibanos 
foram destaques na edição verão da Maison D´Exceptions 
no Première Vison Paris, um dos maiores salões de moda 
do mundo no segmento têxtil, que mostra as principais 
tendências em tecidos para confecções de roupas.

Os trabalhos apresentados foram da Natural Cotton e dos 
artistas Dyógenes Chaves, Romero Sousa, Thamires Pontes, 
Paula Tabosa, Alena Sá, Alex Brito, Camila Demori e Célia Araújo.

Estampas brilham em Paris

Workshop

CoMEÇoU ontem 
em São Paulo, uma 
série de workshops 
promovidos pela ABIH/Pb, 
Prefeitura de Campi-
na Grande, PBTur e 
Fecomércio.

Aventura
A PARAÍBA vai rece-

ber a segunda edição do 
Adventure Tour, evento 
que leva as modalidades 
esportivas trilha de bike, 
corrida (cross runing) e 
caminhada (trecking) para 
as cidades do Litoral, 
Brejo e Cariri.

A abertura será no 
próximo dia 5 em João 
Pessoa e depois virão as 
cidades de Lucena (20 
março), Bananeiras (2 de 
abril), Remígio (18 de abril), 
Boqueirão (30 de abril), 
Cabaceiras (14 de maio) e 
Conde (28 de maio).

O evento movi-
menta toda a economia 
dessas cidades, além de 
desenvolver mais ainda o 
turismo de aventura no 
nosso Estado.

Almoço
UM FEStIVo 

almoço na Casa do 
Bacalhau marcou a 
comemoração do 
aniversário do cabe-
leireiro Gera Pereira e 
a outorga do título de 
cidadão pessoense pela 
Câmara Municipal. O 
encontro foi organiza-
do por Roberta Aquino 
e Roziane Coelho.

o GoVERNo do Estado, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Humano e o Conselho Estadual de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa vão promover 
nos dias 2 e 3 de março a 4a Conferência Estadual dos 
Direitos da Pessoa Idosa.

O evento será no Teatro Paulo Pontes do Espaço 
Cultural José Lins do Rego e a palestra de abertura 
será feita pela secretária Cida Ramos que falará sobre 
“Protagonismo e Empoderamento da Pessoa Idosa por 
Um Brasil de Todas as Idades”.

Direitos da Pessoa Idosa

   O Senac Paraná está trazendo para João Pessoa dez funcionários para fornecer 
orientações no Congresso Campeões de Venda e Atendimento que vai acontecer no próximo 
dia 12 de março. A promoção é da KLA Educação Empresarial João Pessoa.

   Assistindo ontem no programa de Ana Maria Braga alguns lances do show dos 
Rolling Stones é que vi pela aparência dos “garotos” como eles estão bem velhinhos....
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Governo e Conselho 
Estadual dos Direitos 
Humanos fazem conferência
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Saúde intensifica combate ao aedes
açõEs nos CantEiros DE obra

A secretária de Estado 
da Saúde, Roberta Abath, 
acompanhada de técnicos 
da SES e do diretor técni-
co da Superintendência de 
Obras do Plano de Desenvol-
vimento do Estado (Suplan), 
engenheiro Luiz Rabelo, vi-
sitaram na manhã de ontem 
em João Pessoa, as obras de 
construção do Hospital Me-
tropolitano de Santa Rita, 
Viaduto do Geisel e o Centro 
Formador de Educadores, 
localizado em Mangabeira. 
As visitas, que serão esten-
didas aos demais municí-
pios, fazem parte do plano 
de ação do Governo do Esta-
do para mobilizar gestores 
públicos, profissionais da 
área de construção civil e 
sociedade civil no combate 
ao Aedes aegypti.

As visitas foram inicia-
das às 7h30 no canteiro de 
obras do Hospital Metropo-
litano de Santa Rita, locali-
zado na Grande João Pessoa, 
onde foram encontrados três 
focos do mosquito. De ime-
diato técnicos da Vigilância 
em Saúde colocaram o inse-
ticida utilizado para elimina-
ção de focos. Em seguida se-
gue para o Viaduto do Geisel, 
onde foi eliminado um foco 
do mosquito, encerrando as 
visitas na obra de constru-
ção do Centro Formador de 
Educadores, localizado em 
Mangabeira. Neste último 
não foi encontrado nenhum 
foco e, mesmo assim, os téc-
nicos colocaram inseticidas 
de combate ao mosquito em 
todos os reservatórios de 
água na obra.

“Nós estamos visitando 

Técnicos da Secretaria da Saúde do Estado (foto), durante inspeção em entulhos na busca de focos do mosquito transmissor da dengue

os canteiros de obras e se 
existe acúmulo de água que 
possa contribuir para a pro-
liferação do mosquito Aedes, 
então, nós observamos se os 
caminhões-caçamba estão 
com a parte de cima levanta-

da para não acumular água 
da chuva, bem como os re-
servatórios de água existen-
tes nas obras. Para garantir a 
eficácia no combate ao mos-
quito, os técnicos colocam 
inseticida nos reservatórios 

como maneira de prevenção”, 
destacou a secretária Rober-
ta Abath. Conforme ela as vi-
sitas serão estendida as obras 
que estão sendo construídas 
em todo o Estado e o próximo 
município a ser visitado será 

Campina Grande.
O engenheiro Luiz Rabe-

lo, diretor técnico da Suplan, 
destacou a iniciativa do Go-
verno do Estado, conside-
rando extremamente impor-
tante. “O Governo da Paraíba 

Além de muita chuva e trovões pre-
vistos para esta semana, também haverá 
aumento nas marés. Até sábado, as on-
das irão ultrapassar faixa dos 2 metros 
de altura. A indicação da Capitania dos 
Portos e do Corpo de Bombeiros Militar 
da Paraíba é de que as embarcações de 
pequeno porte devem ficar fora do mar e 
todos, tanto condutores quanto banhis-
tas, devem ter atenção redobrada.

Segundo o Tenente França, da CPPB, 
esse fenômeno natural é chamado de 
ressaca do mar e está entre o litoral 
do Rio Grande do Norte e da Paraíba. 
O tenente é encarregado da Divisão de 
Segurança de Tráfego Aquaviário. Ele 
também revela que as embarcações de 
médio e grande porte devem redobrar a 
atenção, principalmente com os equipa-
mentos de segurança.

Há vários fatores que podem influen-
ciar e intensificar esse fenômeno. Apesar 
da chuva em si não ter influência, ele 
ressalta que nessa situação os ventos au-
mentam, consequentemente aumentan-
do as ondas também.

Outro fator adicionado pela tenen-
te Isabel Reis, do CBMPB, é a questão da 
lua. Ontem, a lua chegou a sua fase cheia 
influenciando diretamente a maré. Nessa 
fase, a força gravitacional faz com a maré 

Ressaca do mar terá ondas de até 2,4 metros em JP
alErta Da CaPitania Dos Portos E bombEiros

Foto: Ortilo Antônio

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

O combate ao criadouro do 
mosquito está sendo intensificado 
pelo Centro de Vigilância Sanitá-
ria. Ontem, foi iniciada vistoria nos 
cemitérios e mercados públicos de 
João Pessoa e, segundo o gerente 
do Centro de Vigilância Ambiental 
e Zoonose - Cvaz, Nilton Guedes, 

este trabalho é realizado de for-
ma permanente e prioritário, com 
aplicação de larvicidas e adultici-
das. Nilton Guedes informou que 
esta semana, além dos cemité-
rios e mercados públicos também 
ocorrerão visitas às borracharias, 
depósitos e locais de reciclagem. 
“Este trablho não sofrerá solução 
de continuidade”, garante.

Para a próxima semana está 

prevista visitas as sucatas e borra-
charias, principalmente no Distrito 
Mecânico, onde o trabalho requer 
uma maior atenção dos agen-
tes, por se tratar de locais onde 
há uma grande concentração de 
pneus. Nilton Guedes garante que 
esses pneus são recolhidos por um 
caminhão da Prefeitura Municipal 
e lembra que é fundamental a par-
ticipação da população no com-

bate ao mosquito Aedes aegypti, 
evitando o acúmulo de água em 
pneus e outros recipientes.

O período chuvoso se torna 
favorável à proliferação do Aedes 
aegypti, transmissor da dengue, 
chikungunya e zika. No Distrito 
Mecânico existe uma infinidade 
de sucatas e também lixo e pneus 
acumulados locais favoráveis à 
proliferação de ovos do mosquito.

Vigilância Sanitária faz vistorias nos cemitérios da capital
Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Na Praia de Tambaú, ontem à tarde, as ondas chegaram acima de 2 metros. Elas se repetem hoje

A previsão do tempo continuará instável até o próximo 
sábado (27). A temperatura deve ficar entre 23oC e 31oC, 
havendo pancadas de chuva de curta duração acompan-
hada de trovoadas a qualquer hora do dia.

Veja como ficará a tábua de marés durante essa semana:

n Hoje (23/2)
Às 4h49 - 2,4m
Às 10h43 - 0,3m
Às 17h - 2,5m
Às 23h04 - 0,2

n amanhã (24/2)
Às 5h17 - 2,4m
Às 11h11 - 0,3m
Às 17h30 - 2,5m
Às 23h36 - 0,2m

n Quinta-feira (25/2)
Às 5h51 - 2,4m
Às 11h45 - 0,3m
Às 18h02 - 2,4m

n sexta-feira (26/2)
Às 00h04 - 0,3m
Às 6h19 - 2,3m
Às 12h13 - 0,4m
Às 18h32 - 2,3m

n sábado (27/2)
Às 00h34 - 0,4m
Às 6h53 - 2,2m
Às 12h47 - 0,5m
Às 19h08 - 2,1m

saiba mais

saiba mais

Foto: Ortilo Antônio

As visitas foram iniciadas 
às 7h30 no canteiro do 
Hospital Metropolitano

está de parabéns por estar 
se antecipando, sendo o pri-
meiro , entre os demais, nes-
sa iniciativa da prevenção 
de combate ao mosquito 
Aedes. Nós da Suplan, esta-
mos tendo o maior cuidado 
para não deixar acontecer 
qualquer foco nas obras, e 
para isso nós contamos com 
técnicos em segurança das 
empresas e os engenheiros 
que estão dando toda prio-
ridade para evitar focos do 
mosquito”, informou.

Casos
De 1 a 25 de janeiro de 

2016 (4a semana epidemio-
lógica de início de sintomas), 
foram notificados 1.256 ca-
sos prováveis de dengue, 
destes 371 confirmados, os 
demais seguem em inves-
tigação. A Paraíba é o Esta-
do com o maior número de 
imóveis visitados dentro das 
ações de combate ao mosqui-
to Aedes aegypti, desenvolvi-
das por meio de parceria da 
SES, com o Exército Brasilei-
ro, o Corpo de Bombeiros e 
as Prefeituras. Até a quinta-
feira (18), 1.057.542 imóveis 
foram visitados, o que equi-
vale a 89,78% da meta geral, 
que é alcançar 1.177.843.

Janielle Ventura
Especial para A União

suba de forma mais intensa e perigosa.
“A mudança climática dos últimos 

dias influencia na correnteza. A chuva 
traz os ventos, que por sua vez deixam a 
correnteza mais feroz. Todos devem ter 
cuidado pois os perigos aumentam consi-
deravelmente. Principalmente com crian-
ças, idosos e pessoas com necessidades 
especiais”, enfatizou a tenente Isabel.

Precauções
Destacando ainda mais a atenção de 

donos das embarcações e banhistas, os 
tenentes França e Isabel, fazem algumas 
observações para evitar acidentes. Para 

os condutores, são elas: conduza o barco 
sempre em velocidade compatível com a 
situação; não consuma bebida alcoólica 
se estiver pilotando; faça a manutenção 
preventiva do motor e dos itens mecâni-
cos, elétricos e hidráulicos do seu barco; 
faça um checklist de segurança antes de 
sair com o barco.

Para os banhistas, o indicado é que: 
ao chegar à praia com criança, procure os 
guarda-vidas para receber a pulseira de 
identificação e oriente-a sobre os perigos 
de entrar no mar sozinha, além disso, não 
a perca de vista; evite entrar no mar quan-
do ingerir bebidas alcoólicas e logo após 

as refeições; evite o uso de boias e outros 
objetos flutuantes, pois eles transmitem a 
sensação de uma falsa segurança e podem 
arrastar você para áreas mais profundas e 
perigosas; nunca deixe a água ultrapassar 
o nível do umbigo; mesmo que saiba na-
dar, não se aventure nas ondas.
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Polícia detém 48 suspeitos e apreende 
16 armas de fogo durante as ações

A Polícia Militar con-
cluiu as ações deste fim de 
semana do ano com a prisão 
e apreensão de 48 suspei-
tos de roubos, porte ilegal 
de arma, tráfico de drogas e 
outros crimes na Paraíba. No 
período, que vai das 18h da 
última sexta-feira (19) até as 
23h59 deste domingo (21), 
foram retiradas das ruas 16 
armas de fogo e recuperados 
19 veículos com queixas de 
roubos ou furtos.

As apreensões de armas 
aconteceram nas cidades 
de João Pessoa, Santa Rita, 
Campina Grande, Nazarezi-
nho, Piancó, Sousa, Patos, 
Conceição, Itaporanga e Al-
godão de Jandaíra.

Dos 48 detidos no fim de 

semana, 29 deles foram por 
roubo ou furto. Os demais fo-
ram por posse ou porte ilegal 
de arma de fogo (11), com 
drogas (5), e por força de 
mandado de prisão (3).

Durante as abordagens, 
foram apreendidos 284g de 
cocaína, 2700g e 24 trou-
xas de maconha. As blitze e 
abordagens a motoristas re-
cuperaram 19 veículos em 
situação de roubo ou furto, 
segundo dados do Denatran.

As apreensões de armas 
aconteceram em várias 
cidades do Estado

De sexta, 19, 
até ontem, 22, 
19 veículos com 
queixas de 
furtos foram 
recuperados

Anderson Ferreira 
de Almeida Silva foi 

detido com 200g 
de cocaína e R$ 200 

em dinheiro no 
Shopping Sebrae

FOTO: Wagner Varela/Secom-PM

Bombeiros 
registram mais 
de 270 ocorrências 
no fim de semana

As ações de prevenção e 
socorro do Corpo de Bombei-
ros Militar da Paraíba (CBMPB), 
no fim de semana, resultaram 
em 274 atendimentos em 
todo o Estado. Os números 
dizem respeito aos chamados 
atendidos pelo 193, das 7h30 
de sexta-feira (19) até as 5h 
dessa segunda-feira (22).

Conforme os dados da 
seção de Planejamento e Es-
tatísticas do CBMPB, o maior 
número de ocorrências foi na 
área de atendimento pré-hos-
pitalar, com 134 registros. Em 
seguida, aparecem os casos 
de busca e salvamento (47); 
combate a incêndio (31) e 
intervenção e emergência en-
volvendo produtos perigosos 
(2). Mais 12 ocorrências fo-
ram classificadas como de na-
tureza diversa e duas foram 
registradas nas praias.

“Nos casos de atendi-
mentos pelo CBMPB, neste 
fim de semana, não hou-
ve nenhum óbito, segundo 
os dados passados pelos 
comandos regionais em 
todo o Estado”, comentou 
o chefe de Planejamento e 
Estatísticas da corporação, 
tenente-coronel Nazareno 
de Oliveira. Ainda segun-
do ele, dentro do balanço 
de ações aparecem as atu-
ações preventivas, com 46 
registros. Dentre estas es-
tão 21 informações pres-
tadas ao público, 11 adver-
tências, sete pontos bases 
e mais sete atendimentos 
classificados como outros.

A Polícia Militar prendeu, 
na noite deste domingo (21),  
um homem e apreendeu  duas 
armas de fogo, na cidade de 
Santa Rita, após a equipe da 
Rotam do 7º BPM receber de-
núncias de que em um bar, na 
Comunidade Buraco do Sapo, 
um veículo estava com o som 
em alto volume e perturbando 
os moradores. 

Chegando ao local, os po-
liciais constataram a denúncia 
e fez abordagens aos frequen-
tadores do bar, encontrando 
dois revólveres, calibre 38, 
com nove munições. O sus-
peito, Branbolee Lino da Silva, 
de 21 anos, foi conduzido à 6ª 
Delegacia Distrital, onde foi 
autuado pelo crime de posse 
ilegal de arma de fogo.

PM prende um suspeito e 
apreende dois revólveres

EM SANTA RITA

Policiais da Força 
Tática do 13º Batalhão 
de Polícia Militar que 
estavam em diligência 
na Zona Rural de Con-
ceição, na tarde desse 
domingo (21),  foram 
recebidos a tiros por 
três indivíduos. Na ação 
prenderam um suspei-
to e apreenderam uma 
arma de fogo.

Os policiais rece-
beram informações 
de que três indivídu-
os suspeitos estavam 
em uma residência no 
Sítio Porções. Imedia-
tamente, as equipes 
policiais partiram em 
diligências para a lo-
calidade. Segundo o 
aspirante Jadson Emí-
dio, que coordenou a 
ação, ao chegar à loca-
lidade, os três efetua-
ram disparos contra 
as equipes policiais. 
“Quando os suspeitos 
perceberam a apro-
ximação das viaturas, 
efetuaram disparos e 
correram em direção à 
mata. Porém, as equi-
pes policiais deram 
uma resposta rápida e 
conseguimos neutrali-
zar um dos suspeitos”, 

contou o aspirante.
O suspeito Robson 

Pereira Zuza ainda foi 
socorrido pelas equipes 
policiais para o Hospi-
tal Calula Leite, mas 
não resistiu aos feri-
mentos e veio a óbito. 
Um cerco foi montado 
na região e buscas fo-
ram realizadas com o 
objetivo de prender os 
demais suspeitos que 
tentaram contra a vida 
dos policiais. Dois sus-
peitos ainda continu-
am foragidos, mas as 
diligências ainda não 
terminaram.

Homem é preso após 
trocar tiros com a PM

VALE DO PIANCÓ

As equipes 
policiais 
deram uma 
resposta 
rápida e 
conseguiram 
neutralizar um 
dos suspeitos. 
A arma foi 
apreendida

A Polícia Militar pren-
deu, nesse domingo (21), 
quatro pessoas, sendo uma 
delas foragido da Justiça, 
duas armas de fogo e recu-
perou uma moto roubada na 
microrregião de Sapé, após 
a Central de Operações da 3ª 
Companhia da PM, perten-
cente ao 7º Batalhão, rece-
ber informações que quatro 
homens estavam rondando 
a cidade de Sobrado com a 
intenção de vingar um ho-
micídio ocorrido há 15 dias 
na cidade de Cajá.

As equipes policiais da 
região, sob a coordenação 
do tenente Lucenildo, dirigi-
ram-se para a área a fim de 

efetuar rondas e abordagens 
para localizar os acusados e 
evitar o homicídio. Na ação, 
as equipes policiais se depa-
raram com quatro homens 
com características seme-
lhantes às das informações 
recebidas, que ao verem os 
policiais fugiram. Um deles 
fugiu pelo matagal e os ou-
tros três foram capturados: 
Matheus de Souza Rolim Ara-
runa, de 20 anos, Rafael de 
Brito Marques, de 27 anos, e 
Antônio Luís do Nascimento, 
de 33 anos, este último fora-
gido da Penitenciária Média 
da capital. 

Junto com os suspei-
tos foram encontrados um 

revólver calibre 38 com 6 
munições, e uma arma de fa-
bricação caseira, que foram 
encaminhados para a Dele-
gacia da cidade de Sapé.

Poucas horas depois, na 
cidade de Sapé, uma equipe 
policial da mesma compa-
nhia avistou uma motoci-
cleta com as mesmas carac-
terísticas de uma que havia 
sido roubada e logo pro-
cedeu a abordagem. Após 
consulta da placa junto ao 
sistema, a motocicleta foi 
confirmada como roubada e 
seu condutor, Cícero Pereira 
de Souza, de 20 anos, foi de-
tido e conduzido à delegacia 
junto com a motocicleta.

Em ações realizadas no fi-
nal de semana na capital, o De-
partamento Estadual de Trân-
sito – Detran-PB, por meio 
das equipes de fiscalização da 
Operação Lei Seca, notificou 
39 condutores por dirigir sob 
efeito de álcool. Um motorista 
foi conduzido à delegacia. As 
fiscalizações resultaram ainda 
na apreensão de 27 Carteiras 
de Habilitação e na remoção 
de 12 veículos ao pátio de cus-

tódia do órgão.
De acordo com Ricácio 

Cruz, coordenador da Opera-
ção Lei Seca na Paraíba, ações 
desse tipo reforçam a seguran-
ça da população e diminuem o 
número de vítimas do trânsito. 
“O objetivo das ações preven-
tivas e coercitivas é diminuir 
cada vez mais o número de 
vítimas oriundas de acidentes 
provocados pela combinação 
entre álcool e direção”, disse. 

As estratégias de fiscaliza-
ção são traçadas de acordo com 
levantamentos estatísticos do 
Detran-PB, em parceria com a 
Secretaria de Saúde do Estado 
e Polícia Militar. Os locais com 
maiores índices de incidentes 
e próximos a grandes eventos 
são priorizados pela probabi-
lidade de apresentarem moto-
ristas que ingerem álcool e as-
sumem a condução de veículos, 
infringindo  a lei.

Foragido da Justiça é localizado 
e moto roubada é recuperada

Lei Seca recolhe 27 habilitações 
e 39 motoristas são multados

MICRORREGIÃO DE SAPÉ

EMbRIGuEz AO VOLANTE



Uma equipe de téc-
nicos das áreas de lici-
tações, recursos patri-
moniais e materiais do 
Projeto Cooperar par-
ticipam, a partir dessa 
segunda-feira (22), do 
treinamento Aspectos 
de Licitações  na Imple-
mentação de Projetos 
Financiados pelo Ban-
co Mundial, promovido 
pela instituição financei-
ra em Fortaleza (CE). A 
abertura oficial do even-
to acontece às 13h e tem 
como público alvo os co-
laboradores dos setores 
de aquisições de órgãos 
que recebem financia-
mento do banco.

Na programação do 
primeiro dia da capacita-
ção, serão debatidos te-
mas como: Portfólio do 
Brasil e Ciclo dos Proje-
tos; Documentos impor-

tantes para a administra-
ção do projeto; políticas 
de licitação, entre ou-
tros. De hoje a quinta-
feira (25), serão apre-
sentados assuntos como 
o Combate à Fraude e 
Corrupção; Procedimen-
tos de Seleção de Con-
sultoria; Procedimentos 
de licitação de obras, 
bens e serviços; Plano de 
Aquisições e ainda serão 
aplicados exercícios en-
tre os participantes.

No último dia do 
treinamento, que acon-
tece na sexta-feira (26), 
será revisado todo o 
conteúdo ministrado, 
os participantes serão 
submetidos a testes de 
aprendizado e ainda re-
ceberão os certificados 
de conclusão no curso.

Participam do treina-
mento promovido pelo 

Banco Mundial, a coor-
denadora de Licitações 
e Aquisições, Rafaela Ro-
cha, o coordenador de 
Recursos Patrimoniais e 
Materiais, Gustavo Hen-
rique de Vasconcelos, 
e o presidente da Co-
missão Permanente de 
Licitação do Cooperar, 
Wilson Alves Neto.

Banco Mundial treina os 
colaboradores do Cooperar

PB RURAL SUSTENTÁVEL
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Governo e Conselho Estadual dos 
Direitos Humanos fazem conferência
A abertura acontece na 
segunda-feira 29 de fevereiro 
e segue até 1º de março

Campus de Monteiro 
promove cursinho

O Centro de Ciências Humanas 
e Exatas (CCHE) da UEPB, em Monteiro, 
inscreve até 26 de fevereiro, os inte-
ressados em participar do cursinho 
preparatório para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2016. O Pró-E-
nem Campus VI é destinado a alunos 
do 3º ano do Ensino Médio ou pessoas 
que concluíram o Ensino Médio e de-
sejam fazer o Enem. Para se inscrever, 
os interessados devem comparecer 
na Secretaria de Extensão do CCHE e 
apresentar declaração da escola ou 
comprovante de conclusão do Ensino 
Médio, RG, CPF e comprovante de re-
sidência. Estão sendo ofertadas 100 
vagas e as aulas terão início no dia 1º 
de março, de segunda a sexta-feira, 
das 18h30 às 21h50.

Empresários estão 
menos pessimistas

O Índice de Confiança do Empre-
sário Industrial (ICEI) cresceu 1,1 ponto 
de dezembro a fevereiro – 0,6 ponto em 
janeiro e 0,5 ponto em fevereiro – e atin-
giu 37,1 pontos neste mês. No entanto, 
se mantém 17,6 pontos inferior à média 
histórica de 54,7 pontos. Os dados são 
da pesquisa divulgada pela Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI), nessa 
segunda-feira, 22. O ICEI varia de zero a 
cem. Quanto mais abaixo de 50 pontos, 
maior e mais disseminado é o pessimis-
mo. Desde outubro de 2015, houve alta 
de 2,1 pontos no indicador. Conforme 
o levantamento, está em curso uma 
trajetória de crescimento do ICEI, mas 
ainda é cedo para afirmar que haverá 
uma reversão no quadro de confiança. 
“O índice ainda permanece muito baixo: 
12,9,”, destaca a pesquisa.

PGJ institui sistema 
de controle interno

O procurador-geral de Justiça, 
Bertrand de Araújo Asfora, encaminhou 
na manhã dessa segunda-feira (22) 
à Comissão de Elaboração Legislativa 
(CEL) da instituição a minuta do ante-
projeto de lei complementar que insti-
tui o Sistema de Controle Interno do Mi-
nistério Público da Paraíba (SCI-MPPB). 
A proposta foi entregue ao presidente 
da CEL, 2º subprocurador-geral de Jus-
tiça Valberto Cosme de Lira. A entrega 
da minuta ocorreu na sede do MPPB em 
João Pessoa e foi acompanhada pelo 
coordenador da Assessoria Técnica da 
Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), 
promotor de Justiça Francisco Seráphi-
co Ferraz da Nóbrega Filho. Essa lei com-
plementar vai acrescentar, modificar e 
revogar dispositivos da Lei 10.448, de 
1º de abril de 2015, e da Lei Orgânica 
Estadual do Ministério Público.

Revista  destaca 
gado Sindi da UFCG

Publicação especializada em 
gado zebu destacou o rebanho do Cen-
tro de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR), 
campus de Patos, da Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG). A 
edição Nº 90 (Jan e fev/16) da revista 
ABCZ (Associação Brasileira dos Criado-
res de Zebu) traz um relato histórico do 
sucesso das pesquisas realizadas pela 
instituição com repercussões nas ca-
racterísticas produtivas e reprodutivas 
da espécie. A matéria também eviden-
cia a inclusão do rebanho da UFCG no 
Programa de Melhoramento Genético 
de Zebuínos (PMGZ) da associação, 
que auxiliará na identificação dos ani-
mais mais produtivos e interessantes, 
dentro das condições regionais.  A 
entrevista ao coordenador de Bovi-
nocultura do CSTR também destaca 
a reestruturação do rebanho - com o 
controle da pureza da raça, promoven-
do o registro genealógico e exames de 
DNA - que vem promovendo o melho-
ramento genético dos animais.

O Governo do Estado, 
por meio das Secretarias de 
Estado de Desenvolvimento 
Humano, Segurança Públi-
ca e Defesa Social, Mulher 
e da Diversidade Humana, 
em conjunto com o Conse-
lho Estadual de Defesa dos 
Direitos Humanos, realiza, a 
partir do dia 29 de fevereiro 
até 1º de março,  a 4ª Confe-
rência Estadual de Direitos 
Humanos, no Hotel Ouro 
Branco, em João Pessoa.

A abertura da Conferên-
cia contará com palestra da 
secretária do Desenvolvi-
mento Humano, Cida Ramos, 
e do procurador do Traba-
lho, Eduardo Varandas, que 
abordarão o tema do even-
to “Direitos Humanos para 
Todos e Todas: Democracia, 
Justiça e Igualdade”. 

FoToS: Divulgação

Já no segundo dia, os 
participantes farão parte de 
grupos de trabalho sobre 
três eixos da Conferência: 
“Afirmação e Fortalecimento 

da Democracia”, “Garantia e 
Universalização de Direitos” 
e “Promoção e consolidação 
da igualdade”. 

Em seguida, haverá a 

leitura proposta pelos gru-
pos de trabalho para serem 
apresentadas em Brasília 
durante a Conferência Na-
cional, que será realizada 

no final do ano. Ainda du-
rante o evento serão es-
colhidos os delegados que 
representarão a Paraíba na 
etapa nacional.

Paraíba promove workshops em São Paulo e Minas
Vinte e um hoteleiros de 

João Pessoa, Costa do Conde 
e uma agência de receptivo 
embarcaram para São Paulo 
e Minas Gerais neste final de 
semana para participar de 
oito workshops em quatro 
das maiores operadoras de 
turismo do Brasil, a partir 
dessa segunda-feira (22) até 
o dia 1º de março. A estima-
tiva é de que cerca de 700 
agentes de viagens partici-
pem das ações que visam 
divulgar o potencial turístico 
da Paraíba, a infraestrutura 
da capital e da hotelaria.

Em São Paulo, os wor-
kshops acontecem nas cida-
des de Santo André, São José 
dos Campos, Ribeirão Preto e 
Campinas, sendo finalizados 
em Belo Horizonte nas ope-
radoras MMT GapNet, Trend, 
Flytour e Visual. A ação da 
Associação Brasileira da In-

dústria Hoteleira (ABIH-PB) 
conta com a parceria da  Em-
presa Paraibana de Turismo 
(PBTur), Federação do Co-
mércio (Fecomércio-PB) e 
Prefeitura de Campina Gran-
de (PMCG).

A escolha pelo Estado 
de São Paulo como polo cen-
tralizador do investimento 
dos hoteleiros, segundo o 
presidente da ABIH-PB, José 
Inácio Júnior, é estratégico, 
tendo em vista o mercado 
ser historicamente o maior 
emissor de turistas para a 
capital paraibana. “Sem dú-
vida, é um investimento que 
vale a pena, porque temos 
apurado resultados bastante 
positivos, com maior presen-
ça desses turistas na nossa 
rede hoteleira”, disse o em-
presário.

A afirmativa de Inácio 
Júnior é acompanhada pela 

presidente da PBTur, Ruth 
Avelino, e respaldados pelos 
dados estatísticos do Fluxo 
Global Estimado apurados 
pela estatal. Em janeiro deste 
ano, segundo os dados, houve 
um crescimento de 1,55% no 
número de turistas hospeda-
dos na rede hoteleira da capi-
tal, com 141.542 pessoas em 
relação ao mesmo período do 
ano passado. São Paulo foi o 
maior mercado emissor, com 
a participação de 19,82%, se-
guido de perto pelos pernam-
bucanos, com 15,46%.

Ruth Avelino afirma que 
o mercado paulista sempre 
responde bem após as ações 
realizadas pela Paraíba na-
quele Estado, principalmen-
te porque João Pessoa tem 
despertado bastante interes-
se nos últimos anos, com a 
intensificação dos processos 
de capacitação junto às ope-

radoras de turismo, que são 
as empresas que oferecem, 
informam e vendem os des-
tinos.  “É um investimento 
fundamental para colocar a 
Paraíba nas prateleiras das 
agências de viagem não só 
de São Paulo, mas também 
nos mercados que têm de-
monstrado crescimento no 
número de turistas que nos 
visitam”, ressalta a executiva 
da PBTur. 

Mais divulgação e voos 
Paralelo à ação da comi-

tiva paraibana em São Paulo, 
Ruth Avelino e Inácio Júnior 
vão se reunir com os direto-
res da CVC, Cleyton Armelin; 
da Flytour, Michel Barkoc-
zy; da Visual, Afonso Louro, 
além dos executivos da Gol 
Linhas Inteligentes, Fábio 
Mader, e da Azul, Marcelo 
Bento. Na pauta, formas de 

trabalhar melhor o Destino 
Paraíba para fortalecer o po-
tencial turístico do Estado no 
mercado paulista, e negociar 
melhor malha aérea e preços 
das passagens mais acessí-
veis para a Paraíba.   

 
Hotéis participantes  

Tropical Tambaú; Cabo 
Branco Atlântico; Hotel 
Caiçara; Hardman Praia 
Hotel; Mussulo Resort; 
Ambassador Flat; Quality 
Sol Mar; Nobille in Royal; 
Hotel Littoral; Tambaú 
Flat; Littoral Express; Hotel 
Netuanah; Grupo Casa 
Branca; Nord Class Cabo 
Branco; Nord Class Tambaú; 
Nord Easy Green; Nord Easy 
Ondas; Nord Easy Suites; 
Nord Luxxor Tambaú; Nord 
Luxxor Tabatinga; Nord 
Luxxor Cabo Branco; e Luck 
Receptivo.

PARA 700 AGENTES DE VIAGENS

De hoje a 
quinta-feira 
(25), serão 
apresentados 
como combater 
a fraude e a 
corrupção

Os participantes do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2015 que são meno-
res de 18 anos e não termina-
ram o Ensino Médio no ano 
passado, poderão conferir o 
resultados das suas notas no 
dia 8 de março através do site 
do Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep).

As primeiras divulgações 
das notas do Enem ocorreram 
no dia 8 de janeiro, mas ape-
nas os alunos maiores de 18 
anos e que concluíram o En-
sino Médio no ano passado, 
tiveram as suas pontuações 
divulgadas, e puderam utili-
zá-la como certificado de En-
sino Médio, ou como meio de 
ingressar em uma instituição 
de ensino superior, através do 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu). 

O Enem 2015 teve algu-
mas mudanças em relação 

a edição anterior, os partici-
pantes menores de 18 anos, e 
que só irão concluir o Ensino 
Médio após o ano de 2015, 
não poderão utilizar a nota do 
exame para ingressar em uma 
instituição de Ensino Superior 
ou como certificado do Ensino 
Médio, essas mudanças foram 
feitas com base em dois arti-
gos da Lei nº 9394, de 1996. O 
artigo 38, inciso II, diz que os 
exames supletivos de conclu-
são do Ensino Médio são ex-
clusivos para alunos maiores 
de dezoito anos.

No Artigo 44, inciso II, o  
ingresso em uma instituição 
de Ensino Superior só deve 
ser feita por alunos que já con-
cluíram o Ensino Médio.  

De acordo com a assesso-
ria do Inep, as datas separadas 
de divulgação dos resultados 
ocorreu devido a essas mu-
danças, para que não houves-
se mal-entendidos entre os 
alunos, já que para os “trei-
neiros”, o resultado tem valor 
apenas de autoavaliação. 

Resultados do Enem de 
2015 têm divulgação dia 8

PARA oS MENoRES DE 18 ANoS

Secretária de Desenvolvimento Humano, Cida Ramos, e o procurador do Trabalho, Eduardo Varandas, fazem palestras

Iluska Cavalcante
Especial para A União
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Dilma afirma que vacina 
contra a dengue é um 
avanço para o Brasil

População vai se beneficiar, diz Galdino
INFRAESTRUTURA PARA CAMPINA GRANDE

Presidente da ALPB 
participou da assinatura 
da ordem de serviço

O presidente da Assem-
bleia Legislativa do Estado, 
deputado Adriano Galdino, 
acompanhado dos deputados 
Gervásio Maia, Inácio Falcão 
e Genival Matias, prestigiou 
nessa segunda-feira, 22, a as-
sinatura da ordem de serviço 
para a pavimentação de apro-
ximadamente um quilômetro 
da Avenida João Suassuna. 

A visita contou ainda com 
a presença do governador Ri-
cardo Coutinho, a vice-gover-
nadora Lígia Feliciano, auxi-
liares do Governo, vereadores 
da cidade e a população em 
geral. A obra de pavimentação 
de aproximadamente 800 me-
tros do trecho da Avenida João 
Suassuna vai custar R$ 1,8 mi-
lhão e deverá ser concluída até 
o final do mês de outubro.

Para o presidente Adria-
no Galdino, essa obra vai fazer 
uma grande diferença para a 
cidade. “A população de Cam-
pina vai se beneficiar muito 

FoTo: Divulgação/ALPB

com a pavimentação deste tre-
cho da Avenida João Suassuna, 
pois vai ligar o centro da cida-
de ao bairro de Monte Santo, 
às universidades Estadual da 
Paraíba (UEPB) e Federal de 
Campina Grande (UFCG) e a 
importantes conjuntos habita-
cionais”, frisou. 

O deputado Gervásio 
Maia ressaltou que o Governo 
do Estado tem se preocupado 
muito com obras de mobili-
dade urbana, mesmo neste 
momento de crise. Além dis-
so, o parlamentar salientou 
a importância da Assembleia 
Legislativa do Estado estar 
presente em um momento em 
que a sociedade mais precisa. 
“Somos a Casa do povo e nada 
mais justo do que acompanhar 
as obras do Governo que bene-
ficiam diretamente os paraiba-
nos”, avaliou.

O deputado campinense 
Inácio Falcão parabenizou o 
Governo do Estado por mais 
uma obra na cidade. “Campina 
Grande tem crescido muito e 
necessita de obras de mobili-
dade para desafogar o trânsi-
to”, disse. Adriano Galdino destacou que a obra de mobilidade urbana vai facilitar o tráfego do Centro ao bairro do Monte Santo e às universidades

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Infraestrutura, 
Recursos Hídricos, Ciência e Tecno-
logia, além da Assembleia Legisla-
tiva, participam hoje, às 10h30, da 
entrega de 241 residências em Vilas 
Produtivas Rurais na Paraíba (VPRs), 
do Projeto de Integração do Rio São 
Francisco. O secretário-adjunto da 
SEIRHMACT, Deusdete Queiroga, 
representará o governador Ricardo 

Coutinho, e o deputado estadual, 
Jeová Campos, o Poder Legislativo. 

O secretário-executivo do Mi-
nistério da Integração Nacional, 
Carlos Vieira, estará representando 
o Governo Federal. O evento faz 
parte do Programa de Reassen-
tamento de Populações, um dos 
38 Programas Básicos Ambientais 
(PBA) do Projeto São Francisco. As 
VPRs estão localizadas nos municí-
pios de São José de Piranhas e de 
Cajazeiras. A entrega beneficia 623 
famílias que  moravam na faixa de 

obra do projeto, no investimento 
de R$ 67,8 milhões. . 

  Para o deputado estadual, 
Jeová Campos, que preside a Fren-
te  Parlamentar da Água, é mais 
uma etapa que se conclui para 
beneficiar pessoas que estavam 
ansiosas pela data histórica. Ele 
frisou que o Canal Caiçara a Enge-
nheiro Ávidos trará água para o 
Estado. “Sinto honrado em parti-
cipar desta luta que estamos colo-
cando em prática para beneficiar 
os mais necessitados”, avaliou. 

Governo entrega 241 residências
VILAS PRoDUTIVAS RURAIS

MPPB aprova 
enxugamento 
dos Caops e 
redução na PGJ

O redimensionamento 
dos Centros de Apoio Ope-
racional às Promotorias de 
Justiça (Caop); a redução no 
número de integrantes da 
equipe de Assessoria Técni-
ca da Procuradoria Geral de 
Justiça (PGJ), de seis para 
três promotores de Justiça; 
e a Resolução que regula-
menta a escolha do ouvi-
dor do Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) foram 
debatidos e aprovados na 
tarde desta segunda-feira, 
22, na 3ª sessão ordinária 
do Colégio de Procuradores 
de Justiça (CPJ) do Minis-
tério Público da Paraíba, 
presidido pelo procurador-
-geral de Justiça, Bertrand 
de Araújo Asfora.

Com o redimensio-
namento, integração e ra-
cionalização dos Caops, o 
MPPB agora passou de nove 
para quatro Centros de 
Apoio Operacional às Pro-
motorias de Justiça. Aprova-
do por unanimidade, o redi-
mensionamento dos Caops 
visa mais economicidade 
para a instituição.

O deputado federal 
Veneziano Vital do Rêgo 
(PMDB) esteve presente, na 
manhã dessa segunda-feira, 
22, na solenidade do Gover-
no do Estado da Paraíba, que 
possibilitou a assinatura da 
ordem de serviço para pavi-
mentação da Avenida João 
Suassuna. 

 Nas entrevistas no lo-
cal da obra, o parlamentar 
destacou a importância des-
sa obra: “O prolongamento 
da João Suassuna já deveria 
ter sido feito pelo Governo 
do Estado há tempos, mas a 
prefeitura, na gestão desas-
trosa do PSDB, tomou a obra 

pra si. Não fez nada e soube 
que nem licitação foi feita 
para tal. É mais um exem-
plo de que esse Governo fez 
Campina perder preciosos 
mais de três anos, sem nada 
produtivo em benefício da 
população.  Haverá desafogo 
no trânsito central da cidade, 
além da melhoria na quali-
dade de vida dos moradores 
da região Norte, compreen-
dendo os bairros do Monte 
Santo, Jeremias e Bodocon-
gó. Haverá um ganho impor-
tante para quem trabalha ou 
estuda na área de educação 
da UEPB, Redentorista, etc”, 
destacou Veneziano.

Mais qualidade de vida

As viúvas dos policiais 
militares assassinados em 
2015 e 2016 serão as pri-
meiras a receber visita da 
Comissão de Direitos Hu-
manos da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba, numa 
agenda que começará a ser 
cumprida a partir desta 
terça-feira, 23, às 15h. “Es-
tamos estabelecendo uma 
agenda para visitar todas 
as famílias que queiram re-
ceber a comissão”, disse o 
presidente da comissão, de-
putado estadual Frei Anas-
tácio (PT).

O objetivo das visitas 
é prestar solidariedade às 
famílias, saber quais as di-
ficuldades que elas estão 
enfrentando e buscar solu-
ções. Frei Anastácio disse 
que serão visitadas as que 
tiveram seus maridos cei-
fados pela violência. Mas, 
a Comissão de Direitos Hu-
manos quer fazer um levan-
tamento completo sobre a 
situação das viúvas da Po-
lícia Militar no Estado. “Te-
mos recebido denúncias de 
que muitas vivem em situ-
ação difícil. Dessa forma, a 

comissão irá agir na defesa 
delas”, garantiu.

Entidades convidadas
O petista disse que 

convidou representantes 
de entidades dos policiais 
militares, entidades de di-
reitos humanos e OAB para 
fazerem parte da comissão 
que realizará as visitas. 
“Iremos dar uma atenção 
especial a esse assunto, 
uma vez que recebemos de-
núncias de que as viúvas e 
familiares de militares en-
frentam muitos problemas. 
Iremos começar essa agen-
da, com objetivo de visitar 
todas as famílias que qui-
serem receber a comissão”, 
explicou.

O deputado acrescen-
tou que quer aproximar, 
cada vez mais, a Comissão 
de Direitos Humanos a es-
sas famílias e abrir um ca-
nal de interação com elas. 
“Os problemas que estive-
rem ao alcance da comis-
são iremos resolver. Os que 
não forem de nossa com-
petência, daremos encami-
nhamento. 

Viúvas recebem visita 
da comissão de DH

ALPB

A Justiça Federal na 
Paraíba promoveu na tarde 
dessa segunda-feira, 22, no 
auditório do edifício-sede, 
palestra educativa acerca 
da “Conscientização sobre 
as formas de combate ao 
mosquito Aedes aegypti”. O 
evento foi ministrado por 
Fabrício de Souza, técni-
co da Vigilância em Saúde 
da Secretaria Municipal de 
Saúde de João Pessoa.

 “Aderimos à Campa-
nha Nacional de Combate 
à Dengue, Chikungunya e 
Zika e já estamos tomando 
todas as medidas possíveis 
para a prevenção. Emiti-
mos alerta às subseções 
para vistorias constantes 
nas edificações e agora 
promovemos a palestra 
com orientações sobre o 
combate aos criadouros 
do mosquito transmissor 
e com explicações sobre 
quais são os sintomas das 
doenças”, ressaltou Cícero 
Caldas Neto, diretor da Se-
cretaria Administrativa.

O evento contou com a 

participação de magistra-
dos, servidores, estagiários 
e terceirizados, tendo em 
vista a relevância do tema, 
o interesse público e abran-
gência geral. A palestra foi 
ainda transmitida através 
de videoconferência para 
todas as Subseções Judiciá-
rias. “Cada cidadão tem pa-
pel fundamental como fis-
cal e agente de divulgação”, 
declarou o diretor.

 O palestrante elogiou 
a iniciativa da Justiça Fede-
ral e aproveitou pra enfati-
zar a todos que a frequên-
cia de fiscalização deve ser 
diária. “Qualquer ambiente 
com água pode ser propício 
para o mosquito”, afirmou o 
técnico da Vigilância.

 
Prevenção
A melhor maneira de 

se evitar a dengue, chikun-
gunya e zika vírus, transmi-
tidos pelo Aedes aegypti, é 
combater os focos de acú-
mulo de água, locais propí-
cios à criação do mosquito 
transmissor da doença. 

Para isso, é importante não 
acumular água em latas, 
embalagens, copos plásti-
cos, tampinhas de refrige-
rantes, pneus velhos, vasos 
de plantas, jarros de flores, 
garrafas, caixas d’água, 
tambores, latões, cisternas, 
sacos plásticos e lixeiras, 
entre outros recipientes.

Justiça Federal promove palestra 
sobre combate ao Aedes aegypti

ZIKA ZERo

Aderimos à 
Campanha 
Nacional de 
Combate à 
Dengue, 
Chikungunya e 
Zika e já estamos 
tomando todas 
as medidas 
possíveis para 
a prevenção
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Política pela paz
Em 26 de outubro de 2016, os eleitores mais 

fervorosos da presidente Dilma Rousseff foram às ruas 
comemorar a conquista da candidata à reeleição na 
disputa eleitoral mais apertada da história do País. Era 
a segunda vitória de Dilma, quarta do PT, representando 
a maior permanência à frente do poder por um mesmo 
grupo político. O mote dos eleitores na festa alterava o 
tempo verbal do slogan de campanha para o pretérito 
perfeito: “A esperança venceu o medo”.

Durante toda a campanha, João Santana, marqueteiro 
da campanha da presidente Dilma, preso ontem pela 
Polícia Federal na operação Lava-Jato, defendia o embate 
da esperança versus medo. Esperança pela continuidade 
de políticas públicas inclusivas; medo de que os avanços 
conquistados nos 12 anos anteriores de governo petista 
fossem perdidos. Dilma não cumpriu seus compromissos, 
adotou uma postura mais ao centro que à esquerda e 
o resultado é uma crise enfrentada até diante de seus 
próprios eleitores. 

Com Aécio derrotado, se a esperança venceu ou não o 
medo, o que se sabe é que o governo petista não consegue 
encontrar a paz. Se foi com o PT que milhões de brasileiros 
saíram da miséria no maior programa de distribuição de 
renda do mundo, o Bolsa Família, é o mesmo PT alvo de 
todo tipo de apontamento, xingamento e delação, mesmo 
que as acusações não tenham provas. Foi contra o PT, vira 
manchete de jornal. Amigo de Lula então já é piada. E o 
acirramento só prejudica o País. 

Em caso comprovado de corrupção, deve-se mesmo 
prender, e os corruptos, que paguem por seus crimes. No 
Brasil, no entanto, há uma desigualdade nessa perseguição 
partidária que chega a incomodar os sensatos, mesmo não 
sendo petistas. Por que os mesmos crimes praticados por 
políticos de outros partidos não são julgados com tanta 
celeridade? Onde está o mensalão mineiro, do PSDB? E o 
trensalão tucano, em São Paulo? E ainda o helicoca, cadê?

A crise política que assola os petistas é culpa, 
principalmente, dos próprios petistas, que cometeram os 
mesmos erros dos outros partidos. Institucionalmente 
instável, o partido, seus aliados, apoiadores, e o próprio 
governo não saem do mar revolto. A busca pela paz é 
antiga no País, e parece ser sina de governantes que 
tentam promover justiça social. 

Em 7 de setembro de 1961, dia da Independência 
do Brasil, um presidente da República tomava posse. João 
Goulart, pacifista que tentou unir o País ressaltou o valor de 
uma política em busca da paz já no seu discurso de posse. 
“Promoveremos a paz interna, paz com dignidade, paz 
que resulte da segurança das instituições, da garantia dos 
direitos democráticos, do respeito permanente à vontade 
do povo e à inviolabilidade da soberania nacional”, disse o 
presidente empossado. 

Jango foi pioneiro, vanguardista. Pensava nos 
mais necessitados muito antes dessas novas políticas 
assistencialistas, de qualquer Bolsa Escola, Fome Zero. 
João Goulart entendia distribuição de renda como um 
caminho necessário para o desenvolvimento de uma 
nação. Ainda na posse, prometeu que combateria o 
“pauperismo”. Na última linha de seu discurso, assegurou, 
enquanto presidente da República, que iria defender a 
“felicidade do povo brasileiro”.

Ao longo de seu governo, João Goulart foi mais ousado. 
Prometeu uma reforma agrária como nunca se pensou no 
Brasil, e como até hoje não se fez. Tomar terra improdutiva 
e emprestá-la para quem quer fazer uso mexe com os brios 
dos poderosos latifundiários, que na época detinham mais 
poder do que hoje. O resultado de políticas para o povo, 
como deve ser, todos sabemos. O governo foi destituído 
pelo golpe militar e o estado democrático de direito foi 
substituído por estado de exceção em longos 21 anos. 

Jango nunca encontrou a paz. Os brasileiros também 
não, até hoje. 

Gestor querido
Houve surpresa pelo tamanho da festa de aniversário 

do secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Tibério Limeira, 
comemorado no último domingo, 21, em João Pessoa. Mais 
de duas mil pessoas se confraternizaram no Clube Cabo 
Branco. Muito querido, Tibério tem facilidade em reunir 
amigos e apoiadores. Resultado de um trabalho sério como 
gestor ao longo de anos. Parabéns, Tibério! 

Oposição em Serra Branca
A confirmação pelo PSB do ex-vice-prefeito 

Guilherme Gaudêncio como pré-candidato a prefeito de 
Serra Branca animou os socialistas que trabalham para 
emplacar uma candidatura única nas oposições ao prefeito 
Dudu Torreão (PMDB). 

contato@felipegesteira.com

Gesteira
Felipe

Delcídio não tem ‘condições 
morais’ de reassumir, diz OAB
Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil defende 
que é preciso afastar Delcídio

Beatriz Bulla e 
Erich Decat
Da Agência Estado

O presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB), Claudio Lamachia, 
afirmou nessa segunda-fei-
ra, 22, que o senador Del-
cídio Amaral (PT-MS) não 
tem “condições morais” de 
voltar a ocupar uma vaga no 
Senado. O petista permane-
ceu quase três meses preso 
por tentativa de obstruir as 
investigações da Operação 
Lava Jato, mas foi solto na 
noite da última sexta-feira, 
19, por decisão do ministro 
Teori Zavascki, do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

“O senador Delcídio 
deve ter acesso à ampla de-
fesa e ao devido processo 
legal nas ações que pesam 
contra ele, mas não tem, 
neste momento, condições 
morais de ocupar uma vaga 
no Senado da República. 
Afastá-lo do poder que o 
mandato lhe confere tam-
bém protege o bom anda-
mento das investigações”, 
afirmou o presidente da 
OAB, em nota.

Delcídio foi denuncia-
do pela PGR ao Supremo 
pela tentativa de atrapalhar 
as investigações e é alvo de 
mais dois inquéritos no 
âmbito da Lava Jato. Em 
conversas gravadas pelo fi-
lho do ex-diretor da Petro-
bras Nestor Cerveró, o se-
nador aparece negociando 
o silêncio do ex-diretor da 
estatal. Nas gravações, Del-
cídio sugere uma rota de 
fuga e dinheiro à família de 
Cerveró, para não ser men-
cionado em eventual acor-
do de delação premiada.

Para Lamachia, que 

assumiu a presidência da 
OAB no início do mês, as 
conversas gravadas são 
motivo para que o senador 
não retome o mandato. “As 
gravações tornadas públi-
cas que mostram o teor da 
atuação do senador Del-
cídio do Amaral em favor 
de um dos envolvidos no 
esquema de corrupção da 
Petrobras são motivo para 
que ele não reassuma seu 
mandato”, afirmou o presi-
dente da entidade.

Pela decisão de Zavasc-
ki, Delcídio pode retomar 
os trabalhos no Senado, 
devendo manter-se recluso 
em sua residência no perío-
do noturno e nos finais de 
semana.

Adiamento
Delcídio não retomará 

atividades no Senado nesta 
terça-feira, 23, como chegou 
a ser divulgado, diz a asses-
soria do petista. O senador 
deve permanecer reunido 
com equipe de advogados 

para avaliar algumas das 
restrições impostas pelo 
ministro Teori Zavascki. 

Entre as dúvidas, se-
gundo assessoria do sena-
dor, está a determinação do 
ministro para que Delcídio 
permaneça recolhido no 
período noturno. A princí-
pio não foi estabelecido um 
horário para esse recolhi-
mento, gerando incertezas 
a respeito da participação 
do senador em sessões do 
Senado que poderão ocor-
rer à noite.

“Os advogados vão so-
lucionar todas as dúvidas 
nesta semana. Amanhã ele 
não vem”, afirmou Eduardo 
Marzagão, o assessor do se-
nador.

Inicialmente, estava 
previsto que Delcídio reto-
masse as atividades nesta 
terça-feira durante a reu-
nião da Comissão de Assun-
tos Econômicos (CAE). O co-
legiado era presidido pelo 
petista até ele ser preso em 
novembro do ano passado 

pela Polícia Federal, sob 
a acusação de que estaria 
atrapalhando as investiga-
ções da Operação Lava Jato. 

Substituição
Com a ausência de Del-

cídio das atividades no Se-
nado nos últimos meses, in-
tegrantes da bancada do PT 
apresentaram na semana 
passada o nome da senado-
ra Gleisi Hoffmann (PT-PR) 
para substituí-lo no coman-
do da CAE. 

Uma sessão para a elei-
ção da senadora chegou a 
ser marcada para amanhã, 
mas foi cancelada por de-
terminação do presidente 
em exercício da comissão, 
senador Raimundo Lira 
(PMDB-PB). Com a decisão, 
o colegiado terá amanhã 
apenas uma reunião deli-
berativa, com 30 itens na 
pauta. O primeiro deles é 
a Mensagem 71/2015, que 
contém a Programação Mo-
netária do governo para o 
quarto trimestre de 2015.

FOtO: Ana Volpe/Agência Senado

Delcídio do Amaral deixa o Batalhão de Trânsito do DF na sexta-feira, onde cumpria prisão preventiva

A mudança de planos em 
relação a nova eleição ocorre 
após a revogação da prisão de 
Delcídio, na última sexta-feira 
(19), pelo ministro Teori Za-
vaski, relator dos processos da 
Operação Lava Jato no Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

No período em que esteve 
preso, Delcídio não renunciou 
ao cargo de presidente do co-
legiado. Com isso, na semana 
passada, a Liderança do PT en-

caminhou um ofício à Secreta-
ria-Geral da Mesa do Senado 
pedindo a substituição dele na 
comissão pelo senador Donize-
te (PT-TO).

Com isso, automaticamen-
te o cargo de presidente da 
CAE ficaria vago e uma nova 
eleição poderia ser realizada 
esta semana, não fosse por um 
detalhe: o ofício teria que ser 
lido no plenário da Casa até 
sexta-feira (19) para a eleição 

entrar na pauta de amanhã, 
como isso não ocorreu a elei-
ção teve que ser cancelada.

A Agência Brasil procurou 
o líder do PT no Senado, Hum-
berto Costa (PE), para saber o 
motivo do ofício não ter sido 
lido na sexta-feira em ple-
nário, mas até o fechamento 
dessa reportagem o senador 
ainda não havia retornado as 
ligações. (Com informações da 
Agência Brasil)

Eleição para substituto na presidência da CAE é cancelada

Carolina Gonçalves 
Da Agência Brasil

Parte do pacote de ajus-
te fiscal lançado no ano pas-
sado pelo governo, o Projeto 
de Lei (PL) 3.123/15 pode 
ser votado esta semana na 
Câmara. O texto cria regras 
para o cálculo do teto sala-
rial de servidores públicos, 
reduzindo gastos com su-
persalários, e é um dos que 
trancam a pauta da Casa, im-
pedindo que novas votações 
ocorram em plenário.

A proposta, enviada 
pelo Executivo em setem-

bro, definia quais verbas 
indenizatórias seriam in-
cluídas no cálculo do limite 
remuneratório, ou excluídas 
da conta, e obrigava todos 
os entes federados a insti-
tuir um sistema integrado 
de informações sobre valor 
de remunerações, proventos 
e pensões.

Para o governo, teriam 
que entrar na conta, por 
exemplo, abono, prêmios e 
adicional por tempo de tra-
balho e, sairiam desse cálcu-
lo ganhos como o de valores 
recebidos de entidade de 
previdência complementar 

e licença-prêmio convertida 
em pecúnia. Na Constituição 
Federal está estabelecido 
como teto para servidores da 
União o subsídio mensal dos 
ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (R$ 33,7 mil). 
Para o Executivo municipal e 
estadual, o limite é baseado 
na remuneração de prefeitos 
e governadores, respectiva-
mente. Mas esse teto é extra-
polado em muitos casos.

Quando enviou o texto 
para o Congresso, a equipe 
econômica do governo esti-
mou que as regras provoca-
riam redução em 10% dos 

subsídios dos ministros de 
Estado, do vice-presidente 
e presidente da República. 
A economia, segundo essas 
contas, seria de R$ 800 mi-
lhões por ano.

Além dessa matéria, os 
deputados podem come-
çar a analisar o Projeto de 
Lei (PL) 2016/15, que tipi-
fica o crime de terrorismo 
e também tranca a pauta 
de votações. Assim como a 
proposta dos supersalários, 
o texto sobre terrorismo foi 
apresentado pelo Executi-
vo e tramita com urgência 
constitucional.

Votações na Câmara incluem teto salarial
SERVIDORES PÚBLICOS
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Políticas

Marqueteiro do PT tem prisão 
decretada e contas bloqueadas
A Justiça deflagrou a 23ª 
fase da Lava Jato,  que 
tem como alvo a Odebrecht

A Polícia Federal defla-
grou ontem Operação Acarajé - 
23ª fase da Operação Lava Jato 
-, que tem como alvo central o 
marqueteiro João Santana, das 
campanhas do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e da 
presidente Dilma Rousseff, que 
teve decretado um mandado 
de prisão temporária contra 
ele. A Justiça também decretou 
a prisão temporária de sua mu-
lher e sócia, Mônica Moura.

O juiz federal Sérgio Moro  
também determinou ontem  o 
bloqueio das contas pessoais e 
das empresas do publicitário 
João Santana e de sua mulher, 
Mônica Moura. O bloqueio 
foi solicitado pelo Ministério 
Público Federal (MPF) e atin-
ge as contas das empresas 
Santana & Associados Mar-
keting e Propaganda Ltda e a 
Polis Propaganda e Marketing 
Ltda. As contas do engenheiro 
Zwi Skornicki, representante 
oficial no Brasil do Estaleiro 
Keppel Fels, e do funcioná-
rio da empreiteira Odebrecht 
Fernando Migliaccio também 
foram bloqueadas.

O foco são os pagamentos 
feitos pela construtora Nor-
berto Odebrecht para Santana 
no exterior que somam cerca 
de US$ 3 milhões. A PF cum-
pre 51 mandados decretados 
pelo juiz federal Sérgio Moro. 
São duas prisões preventivas e 
seis temporárias.

Foram presos o opera-
dor de propinas Zwi Skor-
nicki e estão em andamento 
buscas e apreensões ainda na 
Odebrecht. Santana não foi 
preso, pois está na República 
Dominicana, onde trabalha 
na campanha à reeleição do 
presidente do país.

São feitas buscas e prisões 
na Bahia (Salvador e Camaça-
ri), Rio de Janeiro (Rio, Petró-
polis, Angra dos Reis e Manga-
ratiba) e São Paulo (São Paulo, 
Campinas e Poá).

Segundo a PF, são três 
grupos alvos: o da Odebrecht 
(empresarial) responsável pe-
los pagamentos, o do operador 
de propinas, Zwi Skornicki, e o 
recebedor, envolvendo os ne-
gócios do marqueteiro do PT.

O nome da operação, 
Acarajé, é uma alusão ao ape-
lido usado pelos alvos para 
designar dinheiro.

Apartamento
O marqueteiro João San-

tana é suspeito de ter oculto 
dinheiro ilegal recebido da 
Odebrecht na compra de um 
apartamento de R$ 3 milhões, 
em São Paulo. O juiz federal 
Sérgio Moro, que conduz os 
processos da Lava Jato, decre-
tou o sequestro do imóvel a 
pedido da força-tarefa do Mi-
nistério Público Federal e da 
Polícia Federal. 

Às vésperas de ser sen-
tenciado pelo juiz federal 
Sérgio Moro - em ação penal 
em fase de alegações finais, 
o empreiteiro Marcelo Bahia 
Odebrecht é um dos alvos da 
23ª fase das investigações do 
Ministério Público Federal 
e da Polícia Federal. A Ope-
ração Acarajé traz novas e 
contundentes provas, segun-
do investigadores, contra o 
maior empreiteiro do País.

Em batalha jurídica com 
a Justiça Federal do Paraná e 
preso desde 19 de junho de 
2015 - alvo da 14ª fase batiza-
da de Operação Erga Omnes -, 
Odebrecht deve responder por 
mais essas novas acusações, 
envolvendo pagamentos para 
o marqueteiro do PT

Fora de alcance
O procurador regional 

da República, Carlos Fer-
nando do Santos Lima, da 
força-tarefa, afirmou que fo-
ram encontrados indícios de 
que a empreiteira Odebrecht 
“vem retirando” investigados 
do “alcance das autoridades”. 
Cinco alvos de pedido de pri-
são da Operação Acarajé, de-
flagrada nessa segunda-feira, 
estão no exterior, entre eles o 
marqueteiro do PT, João San-
tana, e executivos da Ode-
brecht, que eram os supostos 
controladores de contas do 
grupo no exterior.

TSE
Líderes de oposição na 

Câmara dos Deputados acre-
ditam que a nova fase da 
Operação Lava Jato, batizada 
de Acarajé, deve reforçar a 
ação que tramita no Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) 
contra a chapa da presiden-
te Dilma Rousseff e seu vice, 
Michel Temer. Os oposicio-
nistas consideram que há in-
dícios suficientes para com-
provar que “dinheiro sujo” 
irrigou a campanha petista 
e lembram que a prática de 
caixa 2 já foi denunciada em 
2005, durante o escândalo 
do mensalão do PT.

Da Agência Estado

BRASIL

A Justiça Federal determi-
nou o bloqueio de R$ 500 mi-
lhões da mineradora Samarco, 
para assegurar a efetivação de 
medidas para recuperação do 
meio ambiente e da área urba-
na do município de Barra Lon-
ga (MG), um dos mais atingidos 
pelo rompimento da barragem 
da Samarco, em Mariana (MG), 
em novembro de 2015.

Entre os prejuízos causa-
dos ao município, houve devas-
tação do distrito de Gesteira e 
destruição de equipamentos 
públicos, obras de infraestru-

tura, redes de saneamento e de 
abastecimento de água, além 
de escolas. Além do bloqueio 
do dinheiro, a Samarco e suas 
controladoras Vale e BHP Bil-
liton deverão apresentar, em 
até 30 dias, projetos para  re-
cuperar, em seis meses, os 
bens públicos e de infraestru-
tura danificados na cidade.

Em nota, a Samarco infor-
ma que tentará reverter a deci-
são. A mineradora afirma que 
o bloqueio dificulta a continui-
dade das ações, que estão em 
andamento e são destinadas 
a reduzir os impactos sociais 
e ambientais decorrentes do 
rompimento da barragem.

Justiça pune empresas 
e bloqueia R$ 500 mi

ROMPIMENTO DE BARRAGEM

Léo Rodrigues
Da Agência Brasil Os ex-governadores 

do Distrito Federal José 
Roberto Arruda e Joaquim 
Roriz, além de mais qua-
tro pessoas, entre elas o 
ex-conselheiro do Tribunal 
de Contas do DF Domingos 
Lamoglia, foram condena-
dos hoje (22), em primeira 
instância pela 2ª Vara de 
Fazenda Pública do DF, por 
improbidade administrati-
va. Eles eram réus no pro-
cesso oriundo da Operação 
Caixa de Pandora, que tam-
bém ficou conhecido como 
mensalão do DEM.

Com a condenação, que 

ainda cabe recurso, os en-
volvidos perdem os direitos 
políticos por dez anos, te-
rão que devolver juntos R$ 
250 mil aos cofres públicos 
e pagar multa no valor de 
R$ 2 milhões. Eles também 
ficam proibidos de ocupar 
cargos públicos ou firmar 
contratos com a adminis-
tração pública por uma dé-
cada. Eles terão ainda que 
devolver os bens adquiri-
dos de forma ilegal.

Além de Arruda, Roriz 
e Lamoglia, também foram 
condenados hoje o delator 
do esquema, Durval Bar-
bosa, o ex-assessor de im-
prensa do governo do DF 
Omésio Pontes e o ex-poli-

cial civil Marcelo Toledo.
As condenações foram 

expedidas pelo juiz Álvaro 
Ciarlini. O processo está em 
curso desde 2011, quando 
Durval Barbosa entregou à 
Justiça três vídeos que com-
provariam a existência de 
um esquema de corrupção 
no governo do DF. De acor-
do com informações do pro-
cesso, no primeiro vídeo, o 
delator entrega a Arruda 
um pacote com R$ 50 mil, 
segundo ele, provenientes 
de propina paga por empre-
sas de informática.

No segundo vídeo, 
aparecem Omésio Pontes e 
Domingos Lamoglia, prin-
cipais assessores de Ro-

riz à época, recebendo de 
Durval vários pacotes de 
dinheiro para projetos de 
jornais alternativos, grá-
fica e o Jornal da Comuni-
dade, com a finalidade de 
financiar a campanha de 
Arruda para o pleito de 
2006. No terceiro vídeo, 
aparecem Omésio Pontes e 
Marcelo Toledo entregando 
a Durval a quantia de R$ 
110 mil, arrecadados da 
empresa Logan, no ano de 
2009. O montante serviria 
para pagar escritórios de 
campanha mantidos por 
Arruda em Samambaia, ci-
dade do Distrito Federal, e 
na 502 Sul, região central 
da capital federal.

Arruda e Roriz são condenados
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Ivan Richard
Da Agência Brasil

A presidente Dilma Rousseff 
disse ontem, durante assinatura 
de contrato para o desenvolvi-
mento de uma vacina contra a 
dengue, que produzir um imu-
nizante nacional vai assegurar o 
acesso de grande parte da popu-
lação ao produto. O contrato foi 
assinado entre o Ministério da 
Saúde e o Instituto Butantan, vin-
culado ao governo de São Paulo.

Segundo a presidente, o de-
senvolvimento da vacina também 
demonstra a capacidade de inova-
ção do Brasil. “A vacina também 
afirma o papel do País como tendo 
um laboratório capaz de produzir 
uma vacina que hoje, sem sombra 
de dúvida, seria usada por parte 
importante da humanidade”, dis-
se Dilma durante seu discurso.

O contrato prevê investimen-
to inicial de R$ 100 milhões nos 
próximos dois anos. Os recursos 
vão financiar a terceira e última 
fase de testes clínicos da vacina em 
voluntários, que servirá para com-
provar a eficácia do imunizante. 
Esta etapa do teste começou hoje, 
com a vacinação de dez pessoas.

A vacina contra a dengue do 
Butantan tem potencial para pro-
teger contra os quatro vírus da 
doença em uma única dose. A va-
cina é produzida com vírus vivos, 
mas geneticamente enfraqueci-
dos. Com os vírus vivos, a resposta 
imunológica é maior.

Ao todo, 1,2 mil voluntários 
de São Paulo, recrutados pelo Hos-
pital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São 
Paulo (USP), serão vacinados nes-
ta fase dos testes. O hospital é um 
dos 14 centros credenciados pelo 
Butantan para os testes, que de-
vem envolver 17 mil participantes 
de 13 cidades do País. O teste clí-
nico deve durar um ano e a expec-
tativa do instituto é que a vacina 
esteja disponível a partir de 2018.

Dilma assistiu a aplicação da 
vacina em três voluntários no hos-
pital. “Não doeu nada. Foi só so-
prar que passou a dor”, brincou 
a presidente com um dos volun-
tários. “Com isso se inaugura no 
Brasil um momento muito espe-
cial porque estamos diante de um 
desafio”, acrescentou.

O governador de São Paulo 
Geraldo Alckmin, o prefeito de São 
Paulo Fernando Haddad, também 

participaram da visita ao hospital, 
ao lado de secretários.

Alckmin também destacou a im-
portância da pesquisa brasileira so-
bre uma doença de alcance mundial. 
“Estamos em um momento da ciên-
cia onde o Brasil está na vanguarda. 
Essa questão envolve grande parte 
do planeta. É uma boa parceria com 
Governo Federal”, disse.

Vírus zika
Além da vacina contra a den-

gue, o Instituto Butantan estuda a 
produção de uma vacina e um soro 
para neutralizar a ação do vírus 
zika. “O desafio é chegar à vacina 
contra o vírus zika. Um dos cami-
nhos é o de transformar essa vacina 
tetravalente [contra a dengue] em 
uma vacina pentavalente ou desen-
volver uma vacina exclusiva para 
esse vírus”, disse Dilma.

Até que os imunizantes sejam 
desenvolvidos, Dilma destacou que 
é essencial combater o mosquito 
Aedes aegypti, causador da den-
gue, zika e chikungunya. “Não po-
demos deixar o mosquito nascer. 
E isso passa necessariamente pela 
eliminação dos criadouros. O mos-
quito não é mais forte que a cons-
ciência da sociedade civil”.

Butantan fará vacina contra dengue
CONTRATO É ASSINATO

Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil

FOTO: Rovena Rosa/Agência Brasil

Dilma afirmou durante a assinatura de contrato com o Butantan que a produção da vacina contra a dengue é um avanço
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Mundo

Buenos Aires - O pre-
sidente argentino, Mauri-
cio Macri, anunciou nessa 
segunda-feira um plano de 
modernização do Estado, 
com o objetivo de agilizar 
os trâmites administrativos, 
deixar mais transparentes 
as compras governamentais 
e formar adequadamente os 
empregados públicos.

“O Estado tem que es-
tar a serviço do povo e não 
pode atuar como se fosse 
um refúgio de delinquentes 
da política”, afirmou Macri 
em entrevista coletiva, ao 
anunciar o plano que será 
conduzido pelo Ministério 
da Modernização, encabe-
çado por Andrés Ibarra.

De acordo com o pre-
sidente, um conservador 
que assumiu o poder no lu-
gar de Cristina Fernández 
(2007-2015), o plano con-
templado no decreto “tem 
a ver com a recuperação 
dos recursos humanos, a 
tecnologia, voltar a recriar 
a carreira pública, os con-

cursos, a formação siste-
mática”. Dois dos objetivos 
principais serão fomentar 
a transparência do Estado e 
o acesso à informação para 
que os cidadãos saibam o 
que se faz com seu dinhei-
ro, explicou o presidente.

Macri lamentou que 
em áreas como “transpa-
rência e acesso à informa-
ção” o país esteja muito 
mais atrasado que outros 
vizinhos, como o Uruguai. 
O presidente citou, como 
exemplo do plano de mo-
dernização, a possibilidade 
de haver aplicativos nos 
celulares que permitam 
acesso rápido para solucio-
nar problemas e uma plata-
forma pública de compras 
para haver maior controle 
do destino do dinheiro.

O governo Macri pre-
tende reduzir o tamanho do 
Estado, por considerar que 
a última administração o 
tornou excessivo. Recente-
mente, reconheceu 6.200 de-
missões de funcionários pú-
blicos e advertiu que poderia 
determinar mais demissões, 
o que colocou o governo em 
pé de guerra com o principal 
sindicato do funcionalismo, 
que anunciou greve geral 
para esta quarta-feira.

Fomentar a transparência 
e acesso à informação são 
duas das principais ações

Da Agência Estado

Foto: Anses

O ministro Ibarra dis-
se que as demissões foram 
realizadas em áreas do 
Exército e eram justifica-

das, porque teria sido com-
provado que havia pessoas 
que “não iam a seu lugar de 
trabalho”. A Associação Tra-

balhadores do Estado afir-
ma que houve nos últimos 
dois meses mais de 20 mil 
demissões, em todas as mo-

dalidades de contratação 
existentes nos três níveis do 
Estado, além de aposenta-
dorias compulsórias.

Macri disse que o Estado tem que estar a serviço do povo e não pode atuar como se fosse um refúgio de delinquentes da política

O governo brasileiro 
condenou os atentados ter-
roristas ocorridos da Síria no 
domingo (21), que resulta-
ram na morte de pelo menos 
150 pessoas. Em nota divul-
gada ontem , o Ministério das 
Relações Exteriores classifi-
cou de “barbárie” os ataques 
contra civis.

“Trata-se de mais um 
crime covarde reivindicado 
pelo grupo terrorista auto-
denominado Estado Islâmi-
co. Ataques contras civis são 
atos de barbárie que devem 
ser repudiados e combatidos 

com firmeza pela comunida-
de internacional como um 
todo. Nenhum ataque ter-
rorista pode ser justificado. 
Nenhuma manifestação de 
intolerância religiosa pode 
ter lugar no mundo de hoje”, 
diz o texto. Homs, a tercei-
ra maior cidade do país, foi 
atingida pelo mais sangrento 
atentado ocorrido ali desde 
2011, com 59 mortos, segun-
do o Observatório Sírio de 
Direitos Humanos.

No sul de Damasco, se-
gundo a agência síria de 
notícias, 83 pessoas foram 
mortas perto de um santuá-
rio xiita, em um duplo ataque 
jihadista. O observatório diz 

que foram 96 mortes.
Segundo o Itamaraty, o 

Brasil reitera seu apoio às 
iniciativas de paz em curso, 
que têm por objetivo buscar 
uma solução política para a 
crise na Síria.

“A paz na Síria deve ser 
alcançada pelo diálogo e pela 
reconciliação, em processo 
liderado pelos próprios sí-
rios entre setores reconhe-
cidos como idôneos, o que 
exclui grupos terroristas, nos 
termos da Resolução 2254 
(2015) do Conselho de Se-
gurança das Nações Unidas e 
os Comunicados de Viena de 
2015 e de Genebra de 2012”, 
informou a nota.

Governo brasileiro condena 
atentados que mataram 150

AtAQuES nA SÍRIA

La Paz - Os primeiros re-
sultados do plebiscito realiza-
do no domingo para alterar a 
Constituição e permitir a can-
didatura do presidente da Bo-
lívia, Evo Morales, para uma 
terceira reeleição apontam 
para uma vitória do “não”, 
com 63,51% dos votos contra 
36,49% dos que o apoiam, se-
gundo dados divulgados pelo 
Tribunal Superior Eleitoral 
da Bolívia, que computou até 
o momento 27,2% dos votos.

A contagem oficial se-
gue lenta, especialmente em 
áreas rurais, onde Morales 
tem mais apoio. Em pesquisas 
boca de urna, transmitidas 
pelas principais redes de tele-
visão, também apontam para 
uma vitória do “não”, com 
52,3% dos votos para o “não”, 

contra 47,7% para uma ree-
leição, com uma margem de 
erro de 2% para mais ou para 
menos, informou a rede ATB. 
Já a rede Unitel disse que sua 
pesquisa boca de urna mos-
tra 51% para o “não” e 49% 
para o “sim”, com uma mar-
gem de erro de 3% para mais 
ou para menos.

Embora os resultados 
sejam preliminares, os opo-
sitores já tomaram as ruas 
na cidade de Santa Cruz, um 
reduto da oposição, para ce-
lebrar a rejeição da reeleição 
de Morales.

Todo o período de eleição 
foi tranquilo, com alguns inci-
dentes isolados, como quando 
alguns eleitores atearam fogo 
em urnas e cédulas em 12 me-
sas na cidade oriental de Santa 
Cruz por causa de atrasos na 
abertura das salas. 

Morales é derrotado em 
plebiscito na Bolívia

Assange quer revogar
mandado de detenção

Da Agência Estado

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

A defesa de Julian As-
sange pediu ontem a um 
tribunal de Estocolmo que 
revogue o mandado de de-
tenção europeu emitido em 
2010 contra o fundador do 
Wikileaks por acusação de 
violação. Os advogados de 
defesa basearam o pedido 
no parecer divulgado em 5 
de fevereiro por um grupo de 
trabalho da Organização das 
Nações Unidas, que conside-
rou Assange refugiado desde 
2012 na Embaixada do Equa-
dor em Londres, para evitar a 
extradição para a Suécia, víti-
ma de detenção arbitrária.

A defesa pede agora 
para, a luz deste novo ele-
mento, relançar o processo 

de contestação do mandado 
de detenção europeu, que 
perdeu anteriormente no 
tribunal de recurso de Es-
tocolmo e no Supremo Tri-
bunal da Suécia.“Queremos 
que reexaminem a decisão e 
que a anulem”, disse um dos 
advogados, Tomas Olsson, à 
agência France Presse. “Pen-
so que [o parecer da ONU] é 
fato importante e deve ser le-
vado em conta”, acrescentou.

O mandado de detenção 
europeu foi emitido em no-
vembro de 2010 para ouvir o 
australiano sobre acusações 
de delitos sexuais, apresen-
tadas três meses antes por 
uma cidadã sueca. Assange, 
que nega as acusações, consi-
derou o parecer da ONU uma 
“vitória histórica”.

Começou ontem nas Filipinas a pri-
meira campanha de vacinação contra a 
dengue no mundo. Segundo Sheila Hom-
sani, diretora médica da Sanofi Pasteur, 
empresa fabricante do produto, a aplica-
ção será feita inicialmente pelos planos 
de saúde, mas o país pretende ampliar o 
atendimento para a rede pública.

Brasil, México, Paraguai e El Salva-
dor já registraram a Dengvaxia, nome 
comercial do imunizante que será utili-
zado nas Filipinas, mas precisam resolver 
detalhes burocráticos para a comerciali-
zação. No Brasil, o registro da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
para a vacina saiu no fim de dezembro. 

Falta agora a Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos determinar 
o preço máximo de venda do produto 
no país, o que costuma acontecer, em 
média, três meses após o registro.

O laboratório tem capacidade de 
produzir 100 milhões de doses por ano e 
pode fornecer a vacina para o Brasil ime-
diatamente. A vacina contra a dengue 
da multinacional é indicada para pessoas 
entre 9 e 45 anos e protege contra os 
quatro tipos do vírus da doença. 

A promessa do fabricante é de 93% 
de proteção contra casos graves da doen-
ça, redução de 80% das internações e 
eficácia global de 66% contra os quatro 
tipos de dengue. Segundo o laboratório, 
o imunizante deve ser aplicado em três 
doses, com intervalos de seis meses.

Filipinas inicia 1ª campanha de 
vacinação contra a dengue

SAÚdE PÚBLICA

Cameron alerta
sobre saída do 
Reino Unido da 
União Europeia

Londres (AE) - A vota-
ção para decidir se o Reino 
Unido continuará na União 
Europeia (UE) será uma 
“decisão final” com conse-
quências desconhecidas, ad-
vertiu primeiro-ministro do 
país nessa segunda-feira em 
discurso no Parlamento, em 
meio a uma forte queda da li-
bra nos mercados de câmbio.

Em seu discurso aos le-
gisladores na Câmara, Came-
ron disse que o referendo do 
dia 23 de junho é “decisão 
democrática direta: ficar ou 
sair”. O trabalho de Cameron 
seguirá árduo, uma vez que 
terá que convencer os legis-
ladores conservadores que 
diante de um acordo, o me-
lhor a fazer é permanecer no 
bloco.

Ele tentou acabar com 
as dúvidas sobre permanên-
cia na UE entre muitos de 
seus legisladores conserva-
dores, dizendo que isso se-
ria um “grande salto para o 
desconhecido”, que poderia 
prejudicar a economia e a se-
gurança da Grã-Bretanha.

 “Deixar a UE poderia 
nos fazer sentir soberano 
por um breve momento, mas 
estaremos melhor se perma-
necermos”, disse o premiê. O 
banco UBS aponta que a pro-
babilidade de uma saída do 
Reino Unido da União Euro-
peia é de 30%. 

 No sábado à noite, de-
pois de 30 horas ininterrup-
tas de negociações, os 28 
países da União Europeia 
chegaram a um acordo para 
atender às exigências do Rei-
no Unido com o intuito de in-
centivar sua permanência do 
país no bloco.

Aline Leal
Da Agência Brasil

Da Agência Lusa 

Da Agência Estado

Maurício Macri anuncia plano 
para modernizar a Argentina



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 23 de fevereiro de 2016

JULGAMENTO NO TJDF-PB

Futebol feminino no banco dos réus
Relator quer multa de 
R$ 50 mil ao Santa e perda 
de pontos do Kashima
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Botafogo-PB decide 
sorte na Copa do NE
diante do Fortaleza

Atlético Mineiro, Botafogo, 
Corinthians, Cruzeiro, Sport, Vasco e 
Vitória aceitaram as condições para 
renovação do contrato com a TV Globo 
a partir de 2019 e isso diminuirá os 
ganhos do contrato atual em até 25%. A 
confirmação  veio ontem pelo presidente 
do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira. 
Ele explica que aceitou as condições, 
porque precisava do adiantamento 
oferecido pelo novo contrato, em torno 
de R$ 40 milhões. 

Times aceitam 
ganhar menos

A Ponte Preta-SP anunciou  
ontem quem será seu novo treinador 
daqui para frente. Trata-se de 
Alexandre Gallo, que até o ano passado 
vinha trabalhando nas categorias 
de base da Seleção Brasileira. O 
clube alvinegro de Campinas estava 
sem técnico desde a demissão de 
Vinícius Eutrópio, no início da semana 
passada, um dia após o empate de 1 
a 1 contra o Botafogo-SP, no Moisés 
Lucarelli.

Gallo assume 
a Ponte Preta

O técnico da Seleção 
Brasileira Feminina, Vadão, convocou 
23 jogadoras para a disputa da 
Copa Algarve 2016. Bruna está de 
volta à lista depois de nove meses 
– a jogadora se recuperou da lesão 
no joelho sofrida um mês antes 
da Copa do Mundo em 2015 – e 
Thaís, que foi campeã do Torneio 
Internacional de Natal em dezembro 
do ano passado, se manteve na 
relação do treinador.

Vadão convoca 
time brasileiro

O técnico Jorge Luís não 
resistiu aos últimos resultados 
do Sousa e na manhã de ontem foi 
dispensado do cargo de treinador 
do time. A diretoria do Dinossauro, 
no entanto, não perdeu tempo. 
E, quase que simultaneamente, 
anunciou o nome de Jazon Vieira 
como comandante do elenco que 
está disputando o Campeonato 
Paraibano. 

Sousa já tem 
novo técnico

O futebol feminino da 
Paraíba será a principal pau-
ta de discussão em sessão de 
julgamento no início das ati-
vidades de 2016, da Segunda 
Comissão Disciplinar do Tri-
bunal de Justiça Desportiva 
de Futebol da Paraíba, a ser 
realizada hoje, a partir das 
18h30, na capital. 

O primeiro processo em 
julgamento envolve as acu-
sações mútuas de possíveis 
irregularidades na escalação 
de jogadoras por parte do 
Clube Recreativo Kashima e 
Santa Cruz Recreativo Espor-
te Clube, respectivamente, 
segundo e terceiro colocados 
no Campeonato Paraibano 
de Futebol Feminino do ano 
passado. Parecer do procu-
rador Andrey Arleff Alves da 
Silva defende a perda de três 
pontos do Kashima e multa 
de R$ 1 mil.

Outro processo que pro-
mete agitar as discussões diz 
respeito à multa de R$ 50 mil 
reais imposta ao  Santa Cruz 

pelo relator auditor, André 
Wanderley Soares, pelo fato 
do time de Santa Rita ter re-
corrido à Justiça Comum para 
suspender a decisão do Cam-
peonato Paraibano de Fute-
bol Feminino entre Botafogo 
e Kashima.

A “novela” entre Kashi-
ma e Santa Cruz nos tribunais 
fez com que a Paraíba não ti-

vesse ainda o seu campeão 
paraibano feminino de 2015, 
que vale vaga na Copa do Bra-
sil de 2016. As duas equipes 
se acusam sobre a escalação 
irregular de jogadoras, em 
partidas realizadas no mês 
de dezembro.  O Santa Cruz 
diz que o Kashima escalou 
três atletas de forma irregu-
lar, enquanto o Kashima acu-

sa o time canavieiro de rela-
cionar 12 jogadoras.

Na classificação geral, 
o Kashima ficou na segunda 
posição com 10 pontos, na 
frente do Santa Cruz (9) e 
Santos (zero). O Botafogo foi 
o líder isolado da competição 
com 16 pontos.

No mês passado, a Fede-
ração Paraibana de Futebol 

chegou a marcar a decisão 
do campeoanto entre Bota-
fogo e Kashima, no Estádio 
Almeidão, porém, a partida 
teve apenas os 45 minutos 
iniciais, quando uma liminar 
da Justiça Comum, impetrada 
pelo Santa Cruz, suspendeu a 
decisão. A FPF aguarda o des-
fecho para marcar a final, que 
vale vaga na Copa do Brasil.

A final do Paraibano até que teve seu início, 
mas foi interrompida antes de começar o 
segundo tempo entre Botafogo e Kashima

Espectros 
faz seletiva 
para escolher 
novos atletas

 Ano novo, vida nova 
para o João Pessoa Espec-
tros, que começa a buscar 
novos atletas para a tem-
porada de 2016. A primeira 
etapa teve início no último 
domingo, no campo do Sest-
Senat, no Costa e Silva, e vão 
ter continuidade para que a 
comissão técnica possa ob-
servar todos que desejam 
fazer parte do atual cam-
peão brasileiro/2015. 

Mais de 100 atletas 
passaram por testes físi-
cos e técnicos para conse-
guirem uma chance de de-
fender as cores do melhor 
futebol americano do País. 
A segunda etapa deve acon-
tecer na próxima quinta-fei-
ra, no mesmo local, quando 
realizarão uma bateria de 
testes para avaliar a parte 
física e técnica.

Para quem fica para a 
outra etapa tenta buscar o 
seu espaço para ser integra-
do ao novo time paraiba-
no. Os Fantasmas desejam 
substituir vários atletas 
que deixaram o time para 
continuar forte nas compe-
tições que estarão dispu-
tando - Superliga Nordeste 
e o Campeonato Brasileiro 
- na temporada. Para o atual 
técnico do João Pessoa Es-
pectros, Kevin Veloso, que 
substituiu Brian Gusman, 
a equipe pode conseguir 
bons valores na seletiva que 
vem fazendo.

  Segundo ele, o objeti-
vo é manter o nível do gru-
po, apesar da saída de vá-
rios atletas, para que o João 
Pessoa Espectros possa bri-
gar por títulos, em especial 
o bicampeonato brasileiro.

O troféu da Copa do Nordes-
te de 2016 já está na Paraíba. A 
taça está exposta aos torcedores 
em Campina Grande, em um sho-
pping da cidade, para visitação 
pública. Fica na Rainha da Bor-
borema até hoje, quando segue 
para João Pessoa, permanecendo 
até a próxima sexta-feira, dia 26. 
O objetivo dos organizadores da 
competição é que a torcida do 
Campinense e do Botafogo, que 
disputam o torneio com outras 18 

equipes, vejam e posem ao lado 
do troféu para fotografias.

Campina Grande, por sua 
vez, é a única cidade de interior 
a ser incluída no roteiro do troféu 
por parte dos organizadores da 
Copa do Nordeste, demais, serão 
em capitais da região Nordeste. 
A “orelhuda”, como está sendo 
chamada por torcedores nordes-
tinos de clubes que disputam a 
competição, é objeto de desejo 
de torcedores de 20 clubes parti-

cipantes na edição deste ano.
Na competição, o Campinense 

Clube, diferente do Botafogo, faz 
uma grande campanha. Ocupa a 
liderança do grupo A com 4 pon-
tos, três a mais do que seus adver-
sários Imperatriz-MA, ABC-RN e 
Salgueiro-PE. Já o Botafogo é o 
lanterna do grupo D. ainda não 
pontuou no certame. O Sport-PE, 
com seis pontos, é líder isolado, 
seguido de River-PI e Fortaleza-CE, 
com três pontos.

Troféu já está em Campina Grande
COPA DO NORDESTE

Taça está sendo exibida em shopping da cidade para visitação dos torcedores campinenses, em especial, os da Raposa 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTOS: Divulgação



Suelen ganha a única medalha 
de ouro do Brasil em Dusseldorf
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Judocas brasileiros têm 
campanha muito fraca
no tatame da Alemanha

Outra vez muita confusão 
num clássico envolvendo 
Campinense e Treze com 
previsão de punição para 
ambas as equipes devido 
ao comportamento de 
seus torcedores. Bombas 
caseiras atiradas entre 
torcedores dos dois lados 
e até ferimento em poli-
ciais. O Ministério Público 
tem de entrar em cena com muito rigor porque a 
paciência com os marginais travestidos de tor-
cedores chegou ao fim. Não se concebe um jogo 
bonito de se ver entre duas tradicionais equipes do 
futebol paraibano ser manchado por gente que não 
vai ao estádio para ver futebol. Chega de violência.

Mau exemplo

Campinense e Bota 
são os melhores

Com o encerramento dos jogos de ida nota-se 
claramente o favoritismo do Campinense com o Bota-
fogo na cola, enquanto os demais tentam se ajustar na 
disputa. A maior decepção fica para o Sertão que sem-
pre teve clube se destacando, mas este ano tá muito 
abaixo da média. Sousa e Atlético fazem um péssimo 
campeonato, principalmente a equipe da cidade sorriso 
que só conseguiu vencer o Treze e mais nada.

Nos cinco jogos disputados, o Sousa marcou seis 
pontos, enquanto o Atlético de Cajazeiras está muito 
pior e ainda não venceu nenhum adversário, soman-
do apenas um ponto. Nem a chuva conseguiu animar 
os times sertanejos. As outras duas equipes, vindas 
da Segunda divisão, também não empolgam. Paraíba 
e Esporte parecem disputar a Segunda divisão diante 
dos resultados alcançados.  O time patoense tem cinco 
pontos e o Paraíba a mesma pontuação.

Enquanto isso, os líderes de cada grupo, Botafogo 
e Campinense estão bem distantes. O Belo ainda não 
fez uma apresentação digna de quem é o maior favorito 
ao título. Está jogando um futebol bem longe dos anos 
anteriores, mas tem levado vantagem sobre os adversá-
rios como Auto Esporte, Santa Cruz e Sousa, empatando 
com Paraíba e Campinense.

O Botinha nos jogos de volta não sai de João Pes-
soa, devendo confirmar a liderança sem maiores pro-
blemas. O Campinense, esse sim, tá com pinta de maior 
favorito diante dos resultados com quatro vitórias, uma 
delas de alta importância sobre o seu rival no domingo 
passado por 2 a 0. Vem sobrando e deve, a preço de 
hoje, decidir a competição com o Botafogo.

Os demais ainda não deram liga. O Treze segue 
patinando, bem longe de suas tradições, o mesmo 
acontecendo com o Auto Esporte que levou de 3 a 0 do 
Botafogo no sábado passado. O CSP, de quem a gente 
esperava muito diante do Santa Cruz, acabou surpreen-
dido ao perder de 1 a 0. No fim de semana começam os 
jogos de volta e vamos ver se o cenário muda.

A torcida do Esporte levou um susto quando viu o atacante 
Eduardo Rato passar mal no gramado minutos depois de 
marcar o primeiro gol do time patoense. Ele teve uma queda 
de pressão devido a uma virose. Saiu do jogo, mas está bem.

Eduardo Rato

O goleiro do Esporte foi um 
dos destaques da vitória 
sobre o Paraíba por 3 a 2. 
Andrezon pertence ao Bo-
tafogo e faz um excelente 
campeonato como já fizera 
na Segunda divisão de 2015.

Andrezon

O jogo CSP x Campinense 
que estava marcado para o 
sábado, dia 27, passou para 
o domingo, dia 28, às 19h30, 
no Estádio Almeidão. A 
Raposa joga na quinta-feira, 
25, contra o Salgueiro.

No Almeidão

O Vasco segue com 100% de aproveitamento e como forte 
candidato ao bicampeonato no Rio de Janeiro. Tem vencido 
e convencido, diferente do Botafogo, no outro grupo, com 
a mesma performance, mas um futebol pobre. Já o Flumi-
nense tem dificuldades e a derrota para o Fla o complicou. O 
Rubro-Negro também não consegue empolgar.

Favoritos no Rio

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
VarelaA delegação brasileira 

passou em branco nos dois 
primeiros dias do Grand Prix 
de Dusseldorf de judô. Nove 
atletas ficaram fora do pó-
dio na sexta (19) e no sába-
do (20). No último domingo, 
quando parecia que o Brasil 
terminaria sem medalhas na 
Alemanha, após as elimina-
ções de Rafael Silva, Tiago 
Camilo e Rafael Buzacarini, 
a pesado Maria Suelen Althe-
man “salvou” a pátria, e com 
estilo. Duas vezes vice-cam-
peã mundial, ela derrubou 

a atual campeã do mundo, a 
chinesa Song Yu, por ippon e 
ficou com a medalha de ouro, 
além de somar 300 pontos 
no ranking mundial.    

Para chegar à decisão, 
Maria Suelen venceu quatro 
lutas, três delas por ippon. 
Começou vencendo a mon-
gol Javzmaa Odkhuu e a ale-
mã Jasmin Kuelbs pela pon-
tuação máxima. Passou pela 
francesa Lucie Louette Kan-
ning com um yuko e voltou 
a vencer por ippon na semi-
final, sobre a chinesa Sisi Ma, 
campeã dos Jogos Asiáticos 
2014. Na final, repetiu a dose 
e fechou o domingo com 
mais uma queda perfeita. 
Melhor ainda, sobre Song Yu, 

campeã mundial e número 1 
da categoria.

No masculino, os três 
brasileiros em ação alcança-
ram a mesma campanha. Ga-
nharam a primeira luta, mas 
caíram e foram eliminados 
na segunda. O médio (90kg) 
Tiago Camilo, campeão mun-
dial em 2007 e duas vezes 
medalhista olímpico, bateu o 
sérvio Dmitri Gerasimenko e 
parou no mongol Altanbaga-
na Gantulga. Já o meio-pesa-
do (100kg) Rafael Buzacarini 
derrotou Grigori Minaskin, 
da Estônia, e perdeu para o 
russo Adlan Bisultanov.

Na briga com David 
Moura pela vaga dos pesa-
dos (+100kg) nos Jogos do 

Rio, Rafael Silva ficou pelo 
caminho depois de vencer o 
cazaque Yerzhan Shynkeyev 
na estreia. O vice-campeão 
mundial e bronze em Lon-
dres 2012 foi derrotado mais 
uma vez pelo cubano Alex 
Garcia Mendoza. Foi o segun-
do duelo entre os dois no ano 
- o cubano já havia vencido 
no Grand Prix de Havana, em 
janeiro - e o terceiro no con-
fronto direto: outra vitória 
de Mendoza no Campeonato 
Pan-Americano de 2013.

O Grand Prix vale 300 
pontos no ranking mundial 
para o campeão. O vice leva 
180, enquanto a medalha de 
bronze vale 120. O 5º coloca-
do ganha 60, e o 7º, 48.

FOTOS: COB/divulgação

Maria Suelen, no peso pesado, salvou o Brasil no Grand Prix disputado na Alemanha. os outros judocas foram somente decepção

Motores voltam 
a roncar na F-1 
e a Ferrari bate
a Mercedes

A manhã da  ontem que 
abriu os trabalhos de pré-tem-
porada da F1 em 2016 tiveram 
as cores vermelha e branca da 
Ferrari de Sebastian Vettel. Em 
um começo bastante anima-
dor, o tetracampeão do mun-
do conseguiu apresentar uma 
boa performance com a nova 
SF16-H e, numa sequência de 
voltas rápidas com pneus mé-
dios, anotou 1min24s939 na 
última meia hora da manhã no 
circuito de Barcelona. Eviden-
temente, os tempos obtidos na 
pré-temporada nem sempre 
são conclusivos, mas não deixa 
de ser um início bastante pro-
missor da Ferrari, que almeja 
finalmente superar a Mercedes 
em 2016. Mercedes que ficou 
logo em segundo lugar, com 
Lewis Hamilton.

Contudo, ficou evidente no 
número de voltas completadas 
pelo tricampeão do mundo o 
quanto a Mercedes se preocu-
pou em acumular a maior qui-
lometragem possível. Hamilton 
foi o piloto que mais completou 
voltas pela manhã e, durante 
boa parte da sessão, ocupou o 
topo da tabela de tempos. No 
geral, Lewis ficou em segundo, 
0s470 atrás de Vettel, com 66 
voltas completadas em Barce-
lona, quase a distância de uma 
corrida, diga-se.

As comemorações eram discretas. 
Mas à medida que os últimos compe-
tidores saltavam e não alcançavam os 
400.25 pontos, a vaga se aproximava e 
o sorriso surgia no rosto. César Castro 
foi o quinto de 56 a saltar na elimina-
tória do trampolim de 3m da Copa do 
Mundo de saltos ornamentais no último 
domingo. Assim que terminou a parti-
cipação, diferentemente da seletiva de 
Londres 2012, em que ficou sozinho em 
um cantinho, ele se juntou à mãe, à es-
posa e aos amigos na arquibancada do 
Maria Lenk. 

Ali, viram juntos o telão do parque 
aquático mostrar seu nome em 16o 
lugar. Era a última seletiva para o Rio 
2016. Os 18 primeiros se classificariam. 
Deu certo. César Castro garantiu a pri-
meira vaga brasileira em provas indi-
viduais de saltos nos Jogos deste ano. 
Beijo na esposa Sabrina, abraços em 
dona Gilda, cumprimento dos amigos. 

“O nível de estresse nessa prova é 
bem alto. E a gente acaba tendo um 
filme do que passou até chegar aqui. 
Na Rússia não deu, foi por pouco. E 
quando a gente fica por pouco várias 
vezes, vai engasgando. Mas hoje deu 
certo. Agora é descansar, ficar tranqui-
lo depois de tirar aquele peso grande 
agora com a vaga garantida na Olim-

píada, que era o meu grande objeti-
vo”, disse César.

No Mundial de Kazan 2015, foi por 
pouco. Classificavam-se os 12 finalistas 
para o Rio 2016, e César ficou em 14o 
na semifinal.  A Confederação Brasileira 
de Desportos Aquáticos (CBDA) chegou 
a anunciar que ele tinha conseguido a 
vaga, já que dois competidores entre os 
12 já haviam conseguido a classificação 
em outras seletivas. Mas a Federação In-
ternacional de Natação não confirmou.  
A última chance era a Copa do Mundo.

César Castro garante vaga
nos Jogos Olímpicos do Rio

SALTOS ORNAMENTAIS

César no momento do salto no trampolim



Dunga vê grupos equilibrados
COPA AMÉRICA DO CENTENÁRIO
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Técnico da seleção diz 
que não se pode fazer 
escolha em competição

Curtas

Bobô passa a ser 
decisivo no Grêmio

Santa desfalcado
contra Juazeirense

Kardec sofre corte 
no pé esquerdo

Ronaldo é vaiado 
em jogo na Itália

MURICY GOSTOU DO AMBIENTE DO FLA NO MANÉ GARRINCHA

O paraibano Bobô entrou e fez 
gol da vitória gremista. Tinha começado 
mal a temporada, mas acabou decidindo 
o jogo do último domingo contra o Novo 
Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho, 
interrompendo uma série negativa do 
time gaúcho. E a recuperação amplia 
briga no ataque gremista. 

Além de se preocupar com o 
desempenho do Santa Cruz em clássicos  
no  Pernambucano – duas derrotas em dois 
disputados – o técnico Marcelo Martelotte 
vai ter que quebrar a cabeça. Wellington 
Cézar e Dedé são desfalques certos, já para 
a partida contra o Juazeirense, amanhã, 
pela Copa do Nordeste. 

Ronaldo esteve presente nas 
tribunas do Estádio Giuseppe Meazza, em 
Milão, sábado, para relembrar os tempos 
de jogador. O ex-atacante defendeu os dois 
clubes da cidade: Inter e Milan. De acordo com 
o jornal Gazzetto Dello Sport, o Fenômeno 
foi vaiado por torcedores da Inter durante 
duelo contra a Sampdoria, pelo Campeonato 
Italiano. Questionado sobre as vaias, Ronaldo 
disse se tratar de uma minoria.

Depois da vitória sobre o Fluminense no último domingo (2 a 1), o técnico do Flamengo Muricy Ramalho cogitou fazer 
do Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a casa da equipe até outubro. É nesse mês que os estádios do Rio (Engenhão 
e Maracanã) poderão voltar ser usados depois de servirem aos Jogos Olímpicos."Eu acho que temos que achar uma 

casa", afirmou o treinador quando questionado sobre o ambiente do Mané Garrincha, pela primeira vez palco de um Fla-Flu do 
Carioca. "O presidente está aqui. Vamos ter que nos reunir pra achar um lugar", disse Muricy. "Sei que é muito importante a 
parte econômica, mas esse negócio de ficar de lá pra cá não dá. Se a casa for aqui pode funcionar. Os campeonatos são muito 
difíceis, principalmente o Brasileiro, então tem que achar um lugar, não dá pra ficar pulando."

Ausência no elenco são-paulino 
no confronto contra o Rio Claro, no último 
domingo, no Pacaembu, o centroavante Alan 
Kardec treinou normalmente ontem, no 
CT da Barra Funda, mas deixou a atividade 
exibindo o corte no pé esquerdo e segue 
como incógnita para a partida de amanhã, 
contra o Novorizontino. O camisa 14 deixou 
o gramado de tênis e com o ferimento no 
tornozelo esquerdo aparente.

Arsenal decide vaga 
hoje contra o Barça

O Arsenal tem uma missão 
complicada pela frente: eliminar o 
Barcelona na Liga dos Campeões 
da Europa. Mas para conseguir a 
difícil vaga nas quartas de final, o 
técnico Arsène Wenger já conhece 
um obstáculo que precisa superar: 
o desempenho em casa. Nas últimas 
três edições da Liga dos Campeões, 
o Arsenal foi eliminado nas oitavas 
de final. Em 2013, perdeu em casa 
para o Bayern de Munique (3 a 1) e 
venceu fora (2 a 0); em 2014, contra 
o mesmo rival, perdeu em casa (2 a 0) e 
empatou na Alemanha (1 a 1); em 2015, 
perdeu em Londres para o Mônaco (3 a 
1), mas venceu fora (2 a 0). Por isso, o 
próprio Wenger sabe que a chance de 
classificação passa pelo duelo no Emirates 
Stadium. O Arsenal enfrenta o Barcelona 
em Londreshoje pelas oitavas da Liga dos 
Campeões. A partida de volta acontece em 
16 de março, no Camp Nou.

O técnico da Seleção 
Brasileira, Dunga, foi objeti-
vo na sua análise sobre os ad-
versários brasileiros, após o 
sorteio que definiu os grupos 
da Copa América Centenário, 
em cerimônia realizada no 
Hammerstein Ballroom, em 
Nova Iorque, no último do-
mingo. O comandante brasi-
leiro considerou equilibrada 
a formação dos quatro gru-
pos e admitiu que não esta-
va preocupado se a Seleção 
Brasileira enfrentaria adver-
sários mais ou menos fortes. 

“Quem quer ser cam-
peão não pode escolher ad-
versário. Vamos enfrentar 
as dificuldades de sempre 
contra os grandes rivais, que 
têm condições de ficar com 
o título, e também contra 
aquelas seleções conside-
radas sem tradição. Temos 
é que nos preparar muito 
bem para superar qualquer 
adversário, encarando todos 
com respeito” disse. 

As dificuldades previs-
tas por Dunga começarão 
logo na estreia. O Equador, o 
adversário do dia 4 de junho, 
é o líder isolado das Elimina-
tórias da Copa do Mundo de 
2018, com quatro vitórias.

“O Equador vive um mo-
mento muito bom, com atua-
ções em que mostra muita 
confiança. Será um adversá-
rio complicado” acredita. 

O Haiti, considerado por 
muitos uma incógnita, vai, 
segundo Dunga, encarar a 

Copa América com uma gran-
de oportunidade de aparecer 
para o mundo do futebol em 
uma competição da impor-
tância da Copa América. O 
jogo será no dia 8 de junho.

“O Haiti  joga um futebol 
de força física e velocidade. 
Vai estar especialmente mo-
tivado por ter a oportunidade 

de disputar a Copa América”.        
Resta ao Peru, o jogo do 

dia 12 de junho, contra quem 
o Brasil jogou e venceu por 3 
a 0  no dia 14 de novembro 
do ano passado, em partida 
válida pelas Eliminatórias da 
Copa do Mundo. 

“A história agora será 
diferente. A seleção peruana 

melhorou e tem um grande 
técnico, o Ricardo Gareca. 

O coordenador de sele-
ções Gilmar Rinaldi também 
acha que não adianta esco-
lher ou criar expectativa so-
bre os adversários.

“A Seleção Brasileira é 
quem tem de tornar o seu ca-
minho mais fácil ou difícil na 

competição. Dentro de cam-
po e com muito empenho. Va-
mos ter de trabalhar muito”.  

Para tanto, preocupado 
em planejar a melhor e mais 
adequada preparação para a 
disputa da Copa América, Gil-
mar comandará uma reunião 
hoje, na CBF, para definir a lo-
gística do período de treinos.   

FOTO: CBF/News

Guerrero e Neymar voltarão a 
se encontrar na Copa América 
dentro das comemorações dos 
100 anos do torneio

Confira os grupos 

grupo a
l Estados Unidos
l Paraguai 
l Costa Rica
l Colômbia

grupo B
l Brasil, 
l Equador 
l Haiti 
l Peru

grupo C
l México 
l Jamaica 
l Venezuela 
l Uruguai
 
grupo D
l Argentina 
l Bolívia 
l Panamá 
l Chile 

A vitória por 2 a 0 sobre o 
Tigres, no último sábado, deixou 
o Vasco em situação tranquila na 
disputa por uma vaga à próxima 
fase do Campeonato Carioca. 
Com 15 pontos em cinco roda-
das, o time pode avançar já neste 
domingo, dependendo dos pla-
cares de Resende x Friburguense 
e Botafogo x Cabofriense.

Para o jogo da próxima quin-
ta-feira, contra o Friburguense, 
em São Januário, o Vasco terá 

um “senhor” desfalque. Craque 
e artilheiro do Cruz-Maltino 
neste Carioca, com quatro gols, 
Nenê cumprirá suspensão por 
acúmulo de cartões amarelos.

Por outro lado, Jorginho 
terá o retorno do zagueiro Rodri-
go. Quem deve ser sacrificado do 
“onze inicial” é Rafael Vaz, um 
dos destaques do Vasco nas vitó-
rias contra o Flamengo - quando 
fez o gol decisivo - e Tigres.

Sobre o triunfo de sábado, 

Jorginho exaltou o desempe-
nho tático do Vasco, que jogou 
boa parte do segundo tempo 
com superioridade numérica - 
Sérgio Raphael, do Tigres, foi 
expulso. “Cobrei muito durante 
a semana sobre a importância 
de a equipe manter a aplicação 
tática, e o time cumpriu o que 
havia sido determinado”, disse 
o treinador, que ainda não foi 
derrotado em compromissos 
oficiais neste ano.

Nenê não joga contra o Friburguense
VASCO DA GAMA

Nenê é o artilheiro do Vasco e está suspenso por três  cartões amarelos 

FOTO: Reprodução
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Cartada decisiva no Castelão
FORTALEZA X BOTAFOGO

O Botafogo volta a campo hoje para um 
jogo decisivo. Aquele que vai apontar o seu futu-
ro na Copa do Nordeste. O adversário é fortíssi-
mo, com uma folha de pagamento, que chega a 
três vezes a do Belo, e jogando dentro de casa, 
precisando da vitória. Qualquer entendedor de 
futebol, que viu as duas equipes jogando nesta 
temporada, não tem dúvidas do favoritismo 
imenso do Tricolor do Pici para esta partida. 
Mas, como no futebol não se ganha jogo de vés-
pera, e os milagres acontecem com uma certa 
frequência, pode ser que o Botafogo esteja num 
dia inspirado, e possa surpreender o Fortaleza.

Como bom paraibano, e sobretudo pes-
soense, torço demais para que o Botafogo vença 
esta partida, e continue com chances de classifi-
cação. Até porque, em caso de uma nova derrota 
e se for por um placar elástico, o clube correrá o 
risco de sair da competição como lanterna geral, 
como aconteceu no ano passado, deixando a sua 
torcida muito triste.

A vitória sobre o Auto Esporte por 3 a 
0, no último sábado, serviu para duas coisas: 
primeiro, para provar o que já tinha dito aqui 
na coluna. Que os dois melhores atacantes, dos 
oito que o Botafogo tem no elenco, são o garoto 
Jó Boy, e o vovô Warley, e ponto final. Nenhum 
dos contratados do Sul e Sudeste do País, ainda 
provaram que são bons jogadores. E segun-
do, que o melhor lateral esquerdo do futebol 
paraibano, Jefferson Recife, não é meia, e como 
lateral, é muito superior a Zeca. Quando o 
técnico Itamar Schuller entendeu isso, e fez 
as alterações necessárias, o time ganhou com 
facilidade do Auto Esporte, e poderia ter sido 
por um placar bem mais elástico.

Agora voltando a Copa Nordeste, a vitória 
serviu para empolgar os jogadores e a torcida, 
e ir para Fortaleza acreditando em uma vitória. 
Mas, como já disse aqui anteriormente nesta 
coluna, o futebol paraibano está muito abaixo 
do praticado nos outros estados nordestinos. O 

Auto Esporte, que foi goleado pelo CSP e Treze, 
talvez não sirva de parâmetro para avaliarmos 
se o time do Botafogo vai mesmo engrenar de 
agora por diante.

Como alguns que vieram jogar no Belo já 
foram embora ( caso de Ailton e Marco An-
tônio), levando o dinheiro do clube, e outros 
deverão sair em breve, a coisa deve melhorar. 
Além do mais, outros jogadores estão chegando. 
Vamos esperar que Itamar também se cons-
cientize e não invente, e quem sabe o Botafogo 
possa fazer ainda uma campanha razoável na 
Copa do Nordeste, lute pelo título Paraibano, e 
ainda faça um bom  Brasileiro da Série C.

Campinense 
Em Campina grande, o filme se repetiu. O 

Campinense continua sobrando em relação ao 
Treze, há muito tempo, e agora não foi diferente. 
O Rubro-Negro confirmou seu favoritismo e 
venceu com certa facilidade o maior rival, no 

primeiro Clássico dos Maiorais deste ano. O 
galo está muito longe de ser o que seu torcedor 
espera, e pelo andar da carruagem, mais uma 
vez, a decisão será entre a Raposa e o Botafogo, 
os dois melhores times da competição.

Santa Cruz
A reação do Santa Cruz no Campeonato 

Paraibano não me surpreende. Por trás da 
equipe formada por jogadores muito jovens, de 
uma estrutura terrível para treinamento, e um 
elenco com salários atrasados, tem um técnico 
de fibra. Ramiro, mais uma vez, mostra compe-
tência, e que sabe muito mais que os forasteiros 
que chegam aqui com fama de estrategistas, 
procurando complicar. Ramiro executa certas 
coisas, com a simplicidade que o futebol requer. 
É sempre assim nos times por onde passa. Será 
que precisamos mesmo importar tantos trei-
nadores e jogadores para ter um grande time? 
Uma pergunta para refletirmos.

É tudo, ou nada

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

O Botafogo joga todas as 
sua fichas na Copa do Nor-
deste, hoje contra o Fortaleza. 
A partida está programada 
para as 21h30, na Arena Cas-
telão, na capital cearense. Os 
dois clubes vêm de derrotas 
na competição. O Belo foi ao 
Piauí e perdeu para River por 
2 a 0. Já o Fortaleza enfrentou 
o Sport, em Recife, e perdeu 
pelo mesmo placar. Com zero 
ponto em dois jogos dispu-
tados, o clube paraibano é 
o lanterna do grupo D. Já o 
Fortaleza está na segunda 
colocação, com 3 pontos, e se 
vencer hoje, pode até assumir 
a liderança da chave, já que 
o líder Sport não joga hoje, e 
tem 6 pontos. O trio de arbi-
tragem para esta partida será 
norte-rio-grandense, forma-
do pelo árbitro Zandick gon-
dim Alves Junior, auxiliado 
por Vinicius Melo de Lima  e 
Jean Márcio dos Santos.

Após a vitória contra o 
Auto Esporte, no último sába-
do, por 3 a 0, os jogadores do 
Botafogo se apresentaram on-
tem pela manhã. Eles fizeram 
apenas um treino leve, e via-
jaram no início da tarde, para 
Recife, de onde seguiram para 
Fortaleza, de avião. O clima na 
Maravilha do Contorno me-
lhorou, após a vitória sobre o 
Auto, e os jogadores partiram 
confiantes em conseguir uma 

vitória diante do Fortaleza.
Para esta partida, Itamar 

não vai poder escalar Jeferson 
Recife, que foi um dos melho-
res jogadores da equipe con-
tra o Auto Esporte. O atleta 
foi expulso contra o River e 
terá de cumprir suspensão. O 
técnico não revelou a equipe 
titular para enfrentar o Trico-
lor Cearense. Dois jogadores 
aguardam com muita expec-
tativa a escalação: Jó Boy e 
Warlei. A dupla de atacantes 
entrou muito bem no jogo 
passado, e pode ser a novida-
de do Belo. Caso isto aconteça, 
Muller ficará no banco.

A provável escalação da 
equipe para encarar o Forta-
leza é a seguinte: Michel Alves, 
Ângelo, Plínio, Magno Alves 
(Marcelo Xavier) e Zeca, ge-
deil, Val, Djavan e Janeudo, Jó 
Boy (Pingo) e Warley (Muller).

No Fortaleza, o técnico 
Flávio Araújo não gostou nada 
da arbitragem no jogo do final 
de semana pelo Campeonato 
Cearense. O Tricolor perdeu 
do Uniclinic, jogando dentro 
de casa, no PV. Mas segundo o 
técnico, o jogo contra o Bota-
fogo é outra coisa, e a derrota 
não vai influir em nada, muito 
menos as vaias da torcida. “

É um outro jogo, um ou-
tro time e uma outra situa-
ção. Vamos buscar a vitória 
para encostar no líder Sport”, 
disse o treinador, que não 
quis adiantar a escalação da 
equipe para esta partida. O 
que se sabe é que vários jo-
gadores foram poupados do 
último jogo, e ficaram des-
cansando para o confronto 
desta noite contra o Belo.

Ivo Marques 
 fasdfhasudfhasuidfasbr

A quinta rodada do 
Campeonato Paraibano teve 
alguns resultados surpre-
endentes. O favoritismo de 
algumas equipes, só se com-
provaram nos dois maiores 
clássicos da rodada, com as 
vitórias do Campinense so-
bre o Treze por 2 a 0, e a do 
Botafogo por 3 a 0 sobre o 
Auto Esporte. A grande sur-
presa da rodada foi a vitória 
do Santa Cruz sobre o CSP por 
1 a 0, no Almeidão. Os outros 
resultados menos esperados 
foram o empate do lanterna 
Atlético com o Sousa, em 0 a 

Campinense segue na ponta e Santa Cruz já supera o Auto
CAMpEOnATO pARAIBAnO

Classificação paraibano 2016

Grupo A 
Times PG J V SG
10  Campinense  13  5  4  9
20  Santa Cruz  7  5  2  -2
30  Auto Esporte  6  5 2  -7
40  Sousa 6  5  1  1 
50  Paraíba  5  5  1  -3

Grupo B
10  Botafogo  11 5  3 7  
20  CSP  7 5  2  4  
30  Treze 7  5  2  1
40  Esporte 5  5  1 -3  
50  Atlético 1  5 0  -7

l Quadrangular do Rebaixamentol Classificados às Quartas de Final

0, e a vitória do Esporte sobre 
o Paraíba, por 3 a 2.

Com os resultados do fi-
nal de semana, a classificação 
do Campeonato Paraibano 
sofreu pequenas mudanças. 
No grupo A, o Campinense 

continua liderando, de forma 
isolada, agora com 11 pontos. 
O Santa Cruz, após a vitória 
de domingo, assumiu a se-
gunda colocação, com 7 pon-
tos. O Auto vem em terceiro 
com 6 pontos, o Sousa em 

quarto, também com 6 pon-
tos, e o Paraíba é o lanterna, 
com 5 pontos.

No grupo B, o Botafogo, 
a exemplo do Campinense, se 
distancia dos demais clubes. 
Com a vitória no Botauto, o 

Belo chegou a 11 pontos, na 
liderança. Em segundo, per-
manece o CSP, com 7 pontos. 
O galo é o terceiro, também 
com 7 pontos. Na quarta co-
locação vem o Esporte, agora 
com 5 pontos. E na lanterna, 

o Atlético de Cajazeiras, com 
apenas 1 ponto.

A próxima rodada pro-
grama jogos apenas para o 
domingo. Em João Pessoa, 
haverá uma rodada dupla no 
Almeidão. Às 16 horas, o Bo-
tafogo enfrenta o Paraíba, e a 
partir das 19h30, o CSP en-
cara o Campinense. No pre-
sidente Vargas, em Campina 
grande, o Treze receberá o 
Santa Cruz. No mesmo horá-
rio, em Sousa, o Sousa joga 
contra o Esporte. E finalmen-
te em Cajazeiras, o Atlético 
vai enfrentar o Auto Esporte.

FOTO: Ortilo Antônio

Warley foi decisivo no sábado 
passado e espera ter nova 

oportunidade agora pela Copa 
do Nordeste hoje em Fortaleza

Classificação da Copa nE

Grupo D
Times PG J V SG
10  Sport  6  2  2  3
20  Fortaleza 3  2 1  1
30  Ríver-PI  3  2  1  -1
40  Botafogo-PB 0  2  0  -3

Sem nenhum ponto na 
disputa, o Tricolor joga 
sua sorte na Copa 
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Agricultura cancela 342 licenças de pescadores profissionais

Fraudes no seguro
Victor Martins
Agência Estado

O Ministério da Agri-
cultura cancelou nessa se-
gunda-feira, 342 licenças de 
pescadores profissionais. A 
decisão foi tomada seguindo 
um acórdão do Tribunal de 
Contas da União (TCU) do 
ano passado e que identifi-
cou fraudes no pagamento 
do seguro-desemprego do 
Pescador Artesanal. Ainda 
no fim de 2015, o Ministério 
da Pesca foi extinto e o que 
sobrou da pasta foi absorvi-
do pela Agricultura. A Polícia 
Federal, ainda em outubro 
do ano passado, prendeu o 
ex-secretário de monitora-
mento do extinto Ministério 
da Pesca, Clemerson José Pi-
nheiro, suspeito de integrar 
o esquema de fraudes, que 
concedia benefícios a pes-
soas que não atuavam como 
pescadores, mas estavam re-
gistrados como tal.

Com as investigações, o 
governo havia suspendido 
o pagamento do seguro e, 
desde então, faz o recadas-
tramento dos pescadores. 
No ano passado, um decreto 
legislativo determinava que 

os pagamentos voltassem a 
ser feitos. No entanto, em ja-

neiro deste ano, o presidente 
do Supremo Tribunal Federal 

(STF), Ricardo Lewandowski, 
suspendeu o decreto. Com a 

decisão, continua a vigorar a 
portaria interministerial que 

interrompeu por 120 dias o 
pagamento do benefício.

Pagamento do seguro-desemprego a pescador artesanal estava sendo feito a pessoas que não atuavam como profissionais mas se encontravam portando o registro

A Justiça de São Paulo 
negou pedido de Suzane Von 
Richthofen, condenada a 38 
anos e seis meses de prisão 
por matar os pais, para cur-
sar uma faculdade. Ela foi 
aprovada em vestibular da 
Faculdade Anhanguera, ins-
tituição privada de Taubaté, 
para o curso de Administra-
ção, mas não poderá se ma-
tricular. 

O juízo da Vara de Exe-
cuções Criminais da cidade 
entendeu que não há como 
garantir a segurança da de-
tenta. Suzane cumpre pena 
na Penitenciária 1 de Tre-

membé pelo assassinato dos 
pais, Manfred e Marísia, em 
2002. A petição foi encami-
nhada à Vara de Execuções 
no último dia 3. Ao se ma-
nifestar sobre o pedido, o 
promotor de Justiça Paulo 
José de Palma fez questio-
namento sobre a garantia de 
segurança à detenta durante 
o período escolar. 

Desde outubro do ano 
passado, Suzane está no re-
gime semiaberto, o que lhe 
possibilitaria frequentar a 
universidade. A decisão, no 
entanto, levou em conta fal-
ta de condições para garan-
tir a segurança da detenta, 
que ainda está sob tutela 
do Estado. A presa pediu ao 

defensor público Rui Freire, 
responsável pela sua defesa, 
para entrar com recurso con-
tra a decisão. A Defensoria 
Pública de Taubaté informou 
que Freire não se manifesta-
ria sobre o caso. A expectati-
va é de que o recurso da de-
fesa seja avaliado ainda esta 
semana. 

Já o Ministério Público 
de São Paulo não deve entrar 
com recurso contra a decisão 
judicial. Em dezembro de 
2015, a Justiça negou pedido 
de Suzane para passar o Na-
tal fora da prisão. A justifica-
tiva foi de que a detenta não 
apontou o endereço de fami-
liares em que ficaria alojada 
durante o período natalino.

SEM GARANTIA DE SEGURANÇA

José Maria Tomazela
Agência Estado

Quando o assunto é cân-
cer de pulmão, a primeira coi-
sa que se pensa é no cigarro. 
É fato que em quase 90% dos 
casos, o tabagismo é o grande 
fator colaborativo para o de-
senvolvimento de um tumor. O 
que acaba criando um grande 
estigma, um ciclo vicioso em 
que a culpa de fumar se sobre-
põe aos cuidados essenciais 
para que um paciente possa 
descobrir precocemente o 
câncer de pulmão, considera-
do um dos mais agressivos.

 As estatísticas confir-
mam esse cenário: a cada ano 
aumenta em 2% a incidência 
mundial. Segundo o Instituto 
Nacional do Câncer (Inca), os 
dados mais recentes apontam 
cerca de 22,5 mil mortes por 
ano no país decorrentes desta 
doença. Para 2016, estima-se 
28 mil novos casos da doença, 
sendo que pouco mais de 60% 
será no sexo masculino.

Para tentar mudar esse 
contexto, as entidades Insti-
tuto Oncoguia e AmigoH cria-
ram a campanha “Vale a Pena 
Viver Mais”, que visa a plan-
tar uma semente na mudança 
comportamental não só do 
fumante, mas de toda a so-
ciedade, abolindo o estigma 
do tabagista em prol de uma 
atitude mais cuidadosa, que 
viabilize um diagnóstico cada 
vez mais precoce, com maior 
taxa de sucesso. 

“Queremos trazer para 
a conversa quem precisa de 
apoio para parar de fumar. 
Não vamos reforçar os male-
fícios do cigarro, mas valori-
zar os benefícios de largar o 
vício”, explica o médico Ricar-
do Sales dos Santos, cirurgião 
torácico do Hospital Israelita 
Albert Einstein, em São Pau-
lo.  Por meio do site da cam-

Campanha quer acabar com o 
estigma do câncer de pulmão

Filipinas têm as primeiras
imunizações contra a dengue

Justiça de SP nega pedido de 
Suzane para cursar faculdade

Sanofi Pasteur, a divisão 
de vacinas da Sanofi, anun-
ciou nessa segunda-feira que 
foi iniciada nas Filipinas a 
imunização com sua vacina 
contra dengue após o País re-
ceber oficialmente o primeiro 
embarque da vacina no início 
deste mês.

A vacina tetravalente con-
tra a dengue foi aprovada nas 
Filipinas em 22 de dezembro 
de 2015 para a prevenção 
contra esta doença causada 
pelos quatro sorotipos de den-
gue, em indivíduos com idade 
entre 9-45 anos que vivem em 
áreas endêmicas. A vacina é 
administrada em três doses 
administradas ao longo de um 
período de um ano.

A Ásia enfrenta 70% da 
carga global da dengue, esti-
mando-se cerca de 67 milhões 
de pessoas acometidas pela 
doença anualmente. Só nas 
Filipinas, mais de 110.000 
pessoas em média contraem 
a dengue todos os anos. Países 
endêmicos têm gasto anual 
estimado de 6,5 bilhões de dó-
lares em custos diretos e indi-
retos por causa da dengue.

“Isto é, sem dúvida, um 
momento importante na his-
tória da Vacinologia”, declarou 
Guillaume Leroy, vice-presi-
dente da Dengue Company 
da Sanofi Pasteur. “A dispo-
nibilidade da vacina para ad-
ministração pelos planos de 
saúde nas Filipinas é um even-

to histórico.”  No início deste 
mês, as associações médicas 
nas Filipinas realizaram um 
evento para a mídia em Mani-
la para dar as boas-vindas ao 
primeiro embarque da vacina 
contra a dengue ao País. A Dra. 
Rose Capeding, chefe do De-
partamento de Microbiologia 
do Instituto de Pesquisa para 
Medicina Tropical, que parti-
cipou do evento, fez observar 
que as Filipinas participaram 
das três fases do desenvolvi-
mento clínico da vacina, e os 
planos de saúde ficaram sa-
tisfeitos em poder dar início 
à vacinação contra a dengue, 
que continua a representar 
uma grande ameaça à saúde 
pública para a nação.
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panha (www.valeapenaviver-
mais.org.br), o internauta tem 
acesso à informação sobre 
todos os aspectos relacio-
nados ao câncer de pulmão, 
com ênfase especial em dicas 
multidisciplinares para quem 
quer parar de fumar.  A cam-
panha aborda também os cui-
dados necessários que devem 
ser adotados para pessoas 
que fumaram, por exemplo, 
um maço de cigarro por dia 
por mais de três décadas. Um 
estudo conduzido por Santos 

em cerca de 800 pessoas com 
esse perfil identificou o cân-
cer de pulmão em 1,4% dos 
pacientes. 

“Pode parecer pouco, 
mas a mamografia, por exem-
plo, detecta o tumor de mama 
em 0,4% dos casos. A triagem 
desse público em particu-
lar identifica três vezes mais 
casos”, diz o médico. Nessa 
população, o atendimento 
especializado, somado a rea-
lização de exames, aumenta 
muito o diagnóstico precoce.

O site da campanha 
também é interativo e dá 
espaço para o internauta 
mandar seu próprio de-
poimento, compartilhar 
vídeos e mensagens de 
incentivo. O próprio site 
traz histórias de pessoas 
que já se depararam com 
o câncer de pulmão por 
diferentes caminhos: na 
mãe, na esposa, no ex-
-fumante ou até do pró-
prio paciente, em alguns 
casos em estágios iniciais 
e, em outros, em fase 
avançada. O apoio ao fu-
mante por meio de fer-
ramentas educativas é a 
base da campanha. Uma 
vez que em 10% dos ca-
sos de câncer de pulmão 
não acomete fumantes, 
a campanha também 
explica outros fatores de 
risco da doença, como o 
histórico familiar e o ta-
bagismo passivo.

Segundo Luciana 
Holtz, presidente do 
Instituto Oncoguia, essa 
campanha tem por ob-

jetivo aproximar o fu-
mante das informações, 
discutir a doença além 
do tabagismo, focando 
na importância de se in-
formar sobre o diagnós-
tico precoce deste que é 
o câncer que mais mata 
no mundo. 

Para a AmigoH, 
o maior benefício da 
campanha é levar infor-
mação de qualidade à 
população. “A ideia é 
oferecer às pessoas uma 
das melhores armas de 
combate ao câncer, que 
é a informação de quali-
dade. É preciso conhecer 
os recursos que temos à 
disposição para evitar 
novos casos ou fazer a 
detecção precoce da do-
ença.”, afirma Ida Szta-
mfater, presidente da or-
ganização.  Ter uma vida 
mais saudável, uma ati-
tude mais proativa con-
tra o câncer de pulmão 
está ao alcance de todos. 
E os benefícios são indis-
cutíveis. 

Site interativo



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N314/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 08/03/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de lanche diversos, destinado a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano - SEDH, 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 - 16-00056-5
João Pessoa, 22 de fevereiro de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

BALAGEM P
CPF/CNPJ: 008562107/0001-35
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$13.889,38
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 009359
Responsavel.: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 115434384-74
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.545,39
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008251
Responsavel.: CLENE NASCIMENTO DA COSTA
CPF/CNPJ: 351604541-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.106,63
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008033
Responsavel.: JOSE ANTONIO DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ: 437391724-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.177,72
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008338
Responsavel.: FRANCISCO BANDEIRA DE MELO
CPF/CNPJ: 048457224-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.192,44
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008194
Responsavel.: VALDELICE FERREIRA
CPF/CNPJ: 467927594-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$10.042,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008299
Responsavel.: AERCIO FERNANDES GERMANO
CPF/CNPJ: 704422924-73
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$8.143,65
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008412
Responsavel.: PRIVILLEGE PAINT SERVICOS LTDA 
- ME
CPF/CNPJ: 002767609/0001-16
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.770,91
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 009226
Responsavel.: GILVANDRO EDSON PONTES PE-
DROSA
CPF/CNPJ: 009550154-13
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.225,58
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008165
Responsavel.: J.J. OLIVEIRA CONSULTORIA, SER-
VICOS
CPF/CNPJ: 008195700/0001-90
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.503,93
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 009279
Responsavel.: JOAO V. RAPOSO ENGENHARIA 
CIVIL - E
CPF/CNPJ: 016606375/0001-30
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.213,82
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 009230
Responsavel.: JOAO V. RAPOSO ENGENHARIA 
CIVIL - E
CPF/CNPJ: 016606375/0001-30
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$12.152,18
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 009196
Responsavel.: JOAO V. RAPOSO ENGENHARIA 
CIVIL - E
CPF/CNPJ: 016606375/0001-30
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$13.535,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 009194
Responsavel.: SANZIA MARCIA PESSOA
CPF/CNPJ: 495636967-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.520,54
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008349
Responsavel.: FRANCIMAR SILVA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 753469904-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.249,33
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008048
Responsavel.: LUIS ALVES
CPF/CNPJ: 389911950-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.227,12
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008044
Responsavel.: ROGELIANO PEREIRA DUARTE
CPF/CNPJ: 886075344-91
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$5.569,54
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008475
Responsavel.: ARNOBIO FIRMINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 045027364-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$275,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 006039
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,  23/02/2016
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: CARLOS DINIZ ALVES DE SOUZA 
JUNIOR
CPF/CNPJ: 017581541/0001-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$244,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008835
Responsavel.: FERNANDO SAVIO DE MELLO LULA 
- ME
CPF/CNPJ: 018243627/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.110,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008939
Responsavel.: FERNANDO SAVIO ESPINOLA DE 
MELLO LU
CPF/CNPJ: 018243627/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$700,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008940
Responsavel.: GEMINIANO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 203370274-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$210,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010736
Responsavel.: GEO LIMPEZA URB. E EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 016938548/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.100,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010785
Responsavel.: GLDSTONE CAMPOS BARBOSA(104894
CPF/CNPJ: 727123504-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$143,76
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010783
Responsavel.: HAYANNE CORDEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 090070284-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 61,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007759
Responsavel.: JANIO RIBEIRO S
CPF/CNPJ: 022311636/0001-97
Titulo: CHEQUER$450,00
Apresentante: PDV COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
 
Protocolo: 2016 - 008617
Responsavel.: LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ: 007496413/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.910,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010656
Responsavel.: TERRAPLENA EMPREENDIMENTOS 
E CONSTR
CPF/CNPJ: 008932226/0001-32
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.000,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 007879
Responsavel.: SUENIA CARLA DE MOURA NASCI-
MENTO
CPF/CNPJ: 010274984-18
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$147,98
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008586
Responsavel.: SEVERINO CANDIDO
CPF/CNPJ: 086806634-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$10.116,95
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008447
Responsavel.: EDINALDO ALVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 027350534-31
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$3.542,47
Apresentante: ANATEL AG NAC DE TELECOMUNI-
CACOES
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 008493
Responsavel.: MARIA DA GUIA FERREIRA SILVA
CPF/CNPJ: 549042694-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$6.029,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 008320
Responsavel.: JOAO MAGLIANO NETO
CPF/CNPJ: 285706774-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.648,55
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 009346
Responsavel.: ATAVAREJO COMERCIO E REPRE-
SENTACOES
CPF/CNPJ: 013161664/0001-84
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.086,07
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 009270
Responsavel.: ATAVAREJO COMERCIO E REPRE-
SENTACOES
CPF/CNPJ: 013161664/0001-84
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$9.608,59
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 009220
Responsavel.: VENCEPLAST INDUSTRIA DE EM-
BALAGEM P
CPF/CNPJ: 008562107/0001-35
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$12.500,47
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 009182
Responsavel.: VENCEPLAST INDUSTRIA DE EM-
BALAGEM P
CPF/CNPJ: 008562107/0001-35
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$10.599,64
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2016 - 009266
Responsavel.: VENCEPLAST INDUSTRIA DE EM-

TOSCANO DE BRITO
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CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

EDITAL

Responsável: Francimilton Sousa de Miranda
CPF: 603.930.313-14 
Título/Valor – CDA – R$ 3.217,21
Protestante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-PIS
Apresentante: PROCUR.GERAL DA FAZ.NACIONAL
Protocolo: 106112
Responsável: Francisco Gomes Bezerra
CPF: 037.753.204-58 
Título/Valor – CDA – R$ 3.215,53
Protestante: FAZENDA NACIONAL-DIV.ATIVA-PIS
Apresentante: PROCUR.GERAL DA FAZ.NACIONAL
Protocolo: 106094
Responsável: Francisco das Chagas Batista Pontes
CNPJ: 21.997.811/0001-89 
Título/Valor – DMI – R$ 981,89
Protestante: Invista Fundo de Investimentos
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 106259
Responsável: Jorsildo Alves de Farias
CNPJ: 03.619.472/0001-15
Título/Valor – DMI – R$ 741,08
Protestante: Tecidos e Arm. Miguel Bartolomeu SA
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 106287
Responsável: Francilene de Oliveira Alves
CPF: 043.695.574-10
Título/Valor – DMI – R$ 50,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil

Protocolo: 106299
Responsável: Francisco das Chagas Batista Pontes
CNPJ: 21.997.811/0001-89 
Título/Valor – DMI – R$ 686,97
Protestante: Saber Quimica LTDA
Apresentante: Banco Itau
Protocolo: 106235
Responsável: Maria Aparecida Saraiva Medeiros
CPF: 518.392.454-68 
Título/Valor – DMI – R$ 1.078,53
Protestante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Apresentante: Banco do Nordeste do Brasil SA
Protocolo: 106220
Responsável: ATE XVII Transmissora de Energia S/A
CNPJ: 17.330.292/0002-04
Título/Valor – DMI – R$ 5.590,00
Protestante: MEGA – PROT PRODUTOS
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 106286
Responsável: José Eloi Rodrigues Neto
CPF: 035.566.134-92
Título/Valor – DMI – R$ 35,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 106218

          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem 
pagar ou darem razões que tem, neste Cartório de 
Protesto, à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de serem os referidos títulos protestados, na 
forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 23 de fevereiro de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA S/A – LIFESA –
CNPJ N° 02.921.821/0001-96  – “CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO”

–  EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
Ficam convocados os senhores Conselheiros, representantes dos acionistas no Conselho de 

Administração do Laboratório Industrial Farmacêutico do Estado da Paraíba S/A - LIFESA, a se 
reunirem no próximo dia  02 de março de 2016, às 10:00 horas, no Auditório da CIB da Secretaria 
de Estado da Saúde na Paraíba,  localizada na Av. D. Pedro II. 1826, Torre nesta Capital a fim 
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) prestação de contas dos Administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2015; b) análise de indicação de profissional para ocupar a Diretoria Industrial e 
de Logística, atualmente vaga; c) análise de proposta de revisão do atual Regimento Interno da 
Sociedade; d) apreciação de proposta da Diretoria para alteração estatutária de limites de alçada, 
a ser apreciada em Assembleia Geral, decorrentes do  Contrato firmado em 18/01/2016 com o 
Governo do Estado da Paraíba; e) outros assuntos de interesse da sociedade. Comunicamos que 
se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere 
o art. 133 da Lei 6.404/76, com as alterações da Lei n° 10.303/2001, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2015.

João Pessoa, 17 de fevereiro de 2016
Carlos Alberto Dantas Bezerra
Diretor Presidente do LIFESA

LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA S/A – LIFESA –
CNPJ N° 02.921.821/0001-96  –- “ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA”

–  EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
Pelo presente Edital ficam convocados os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia 

Geral Extraordinária e Ordinária, que se realizarão no dia  02 de março de 2016, com início às 11:00 
horas, no Auditório da CIB da Secretaria de Estado da Saúde na Paraíba,  localizada na Av. D. Pedro 
II. 1826, Torre nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: EXTRAORDINÁRIA: 
a) Análise e deliberação sobre alterações nas composições de Órgãos componentes da Governança 
Corporativa; b) Apreciação de proposta da Diretoria para alteração estatutária de limites de alçada, 
decorrentes do  Contrato firmado em 18/01/2016 com o Governo do Estado da Paraíba; c) Apre-
sentação de proposta de adequação do atual Regimento Interno da Sociedade, para deliberação 
de implementação das adequações; d) Outros assuntos de interesse da Sociedade. ORDINÁRIA: 
a) Análise e aprovação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras do exercício 
social encerrado em 31/12/2015; b) Outros assuntos de interesse da sociedade. 

Ressaltamos a importância da formação do “Quorum” mínimo para a realização dessas reu-
niões, o que implica inclusive, na participação dos Suplentes, nos casos em que os Titulares não 
possam comparecer. 

João Pessoa, 17 de fevereiro de 2016
Roberta Batista Abath

Representante do Estado da Paraíba na Sociedade
Presidente do Conselho de Administração

Confederação dos Servidores e funcionários Públicos das Fundações,
Autarquias e Prefeituras Municipais – CSPM

Recolhimento Contribuição Sindical 2016
A entidade de terceiro grau especificamente de servidores públicos municipais supra, CNPJ 

18.708.588/0001-06,com sede na SAUS Quadra 3, bloco C, sala 1.307, Asa Sul / Brasília e repre-
sentação na Paraíba na Av. Gouveia Nobrega, 32 Roger – Joao Pessoa-PB , Fone 83 3222-2281,  
com registro no Ministério do Trabalho e Emprego sob o número 46000.006832/2013-63 e Código 
Sindical junto à Caixa Econômica Federal sob o número 601, por seu Presidente infra-assinado, nos 
termos do art. 605 Consolidação das Leis do Trabalho através do presidente, leva ao conhecimento 
público que todas as Prefeituras, Autarquias e Fundações Públicas Municipais dos municípios 
da  Paraíba diante da Notificação de aviso resumido do Edital deverão proceder ao desconto da 
Contribuição Sindical 2016. De todos os seus servidores e Empregados Públicos, nos termos do 
art. 579e 580 da CLT de valor correspondente de um dia de trabalho do mês de Março/2016, cujo 
o valordeverá ser recolhido impreterivelmente em conta vinculada a Caixa Econômica Federal 
até o dia 29 de abril de 2016. O não recolhimento da referida contribuição implicara em cobrança 
administrativa ou judicial, acrescida de multa, juros de mora, correção monetária e honorários 
advocatícios conforme art. 600 da CLT.

Brasília/DF, 18 de janeiro 2016.
Aires Ribeiro - Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00004/2016
Aos 19 dias do mês de Fevereiro de 2016, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Jacaraú, Estado da Paraíba, localizada na Rua Augusto Luna - Centro - 
Jacaraú - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 
nº 0001/2007, de 01 de Outubro de 2007, Decreto Federal nº 7892/2013, de 23 de Janeiro de 
2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da 
proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00004/2016 que objetiva o registro de preços para: 
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados as Secretarias deste município; resolve 
registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JACARAÚ - CNPJ nº 08.947.699/0001-03.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Jacaraú firmar contrata-

ções oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00004/2016, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Jacaraú, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00004/2016, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00004/2016 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA - EPP.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 15 - 22 - 26.
Valor: R$ 213.457,50.
- F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME.
Item(s): 4 - 12 - 13 - 16 - 17 - 24 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46.
Valor: R$ 145.802,40.
- PRODUTOS ITA - LTDA.
Item(s): 6 - 10 - 11 - 14 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37.
Valor: R$ 334.608,20.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Jacaraú.
JOÃO RIBEIRO FILHO

PREFEITO
ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA - EPP

F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - PRODUTOS ITA - LTDA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO- CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – 2016/2017
O Presidente do SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES 

E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE JOÃO PESSOA NO ESTADO DA PA-
RAÍBA - SINDIPROVENDAS, no uso de suas atribuições estatutárias convocam os integrantes da 
categoria profissional diferenciada (Lei n. º 6.224/1975), sócios e não sócios, para a Assembléia 
Geral Extraordinária, a ser realizada 26 de Fevereiro de 2016, na sede social, na Avenida Min. José 
Américo de Almeida, 442 - 2º and. S/202 – Torre - João Pessoa-PB, em primeira convocação às 
16hs, com o quorum estatutário. Caso não se verifique quorum, a Assembléia será realizada em 
segunda convocação às 16:30hs, com a maioria dos presentes, para deliberar sobre: a) Discussão 
e aprovação da pauta de reivindicações da Convenção e/ou Acordo Coletivo de Trabalhocom 
os devidos sindicatos patronais:SINFAR - Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do 
Rio de Janeiro, para o período de 01 de março de 2016 a 28 de fevereiro de 2017;SINDUSFAR-
MA - Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos de São Paulo, para o período de 01 de 
abril de 2016 a 31 de março de 2017;SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS DE JOÃO PESSOA, representantes dasFARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO NO 
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – PB, para o período de 01 de abril de 2016 a 31 de março de 
2017;SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE DROGAS E MEDICAMENTOS DO ESTADO 
DA PARAÍBA, para o período de 01 de abril de 2016 a 31 de março de 2017;b) Autorização para 
discutir, negociar, aprovar Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho com os referidos sindicatos 
patronais; c) Autorização para possível prorrogaçãoda data do término do acordo ou convenção; d) 
Entabular Comissão Intersindical de Conciliação Prévia, conforme lei n.º 9.958/2000; e) Autorizar 
ao Sindiprovendas, se necessário, formular junto ao TRT – 13ª Região/PB, processo de Dissídio 
Coletivo de Trabalho, com ou sem greve; f) Discutir e estabelecer Taxa de Contribuição Assistencial 
a ser cobrada por ocasião da campanha salarial. João Pessoa-PB, 23 de Fevereiro de 2016– Rivaldo 
Cavalcanti Beltrão - Presidente.

S I N D I P R O V E N D A S
EDITAL DE CONVOCAÇÃO- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E 
VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE JOÃO PESSOA NO ESTADO DA PARAÍBA 
- SINDIPROVENDAS, no uso de suas atribuições estatutárias convoca os associados em dia com 
as obrigações sociais para participarem da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em sua sede 
administrativa, sito a Av. Ministro José Américo de Almeida, 442 – Torre – João Pessoa-PB, no dia 
26 de fevereiro de 2016, às 15(quinze)hs em primeira convocação, ou, não havendo número legal, 
às 16(dezesseis)horas em segunda e última convocação com a maioria dos presentes, a fim de 
deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:  

1 – Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e das Contas do Exercício 2014 e 2015, 
acompanhados do respectivo parecer do Conselho Fiscal do SINDIPROVENDAS;

2 – Leitura, discussão e votação da Proposta de Previsão Orçamentária para o Exercício de 2016, 
acompanhadas do respectivo parecer do Conselho Fiscal do SINDIPROVENDAS.

João Pessoa, 23 de fevereiro de 2016
Rivaldo Cavalcanti Beltrão

Presidente

AVISO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
EXERCICIO DE 2016

Pelo o presente aviso, o SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VEN-
DEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DE JOÃO PESSOA ESTADO 
DA PARAIBA, comunica aos senhores empresários de Laboratórios Farmacêuticos, Farmácias de 
Manipulação, Distribuidores de Produtos Farmacêuticos, que tem em seus quadros empregados 
exercendo a função de Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos 
Farmacêuticos na base territorial desta entidade sindical, a obrigatoriedade de descontar da folha 
de pagamento relativa ao mês de MARÇO/2016, a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, nos termos do art. 
580 da CLT, a ser recolhido em estabelecimento bancário CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGEN-
CIA 0036-3 C/C 1554-8, conta especifica do Sindicato Obreiro, até 30 de abril de 2016. Rivaldo 
Cavalcanti Beltrão – Presidente.

ADVERTÊNCIA: O sistema sindical nacional que é de enquadramento por categoria obriga a 
empresa, que fizer o recolhimento incorreto para outro Sindicato, o dever de efetuá-lo novamente 
para este Sindicato com os acréscimos da Lei. 

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
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 EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS 
CONTABIL, FINANCEIRO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS, CONSULTORIA; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALISON PAULINELI DA 
SILVA PINTO - R$ 34.800,00.

Barra de São Miguel - PB, 23 de Fevereiro de 2016.
JOÃO BATISTA TRUTA

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - 

INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente Á Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2016, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA ÁREA JURÍDICA PARA ATUAR NA DEMANDA 
DA CÂMARA DE VEREADORES, JUNTO AOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MÁRCIO MACIEL BANDEIRA - R$ 24.200,00.

Barra de São Miguel - PB, 23 de Fevereiro de 2016.
JOÃO BATISTA TRUTA

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONVITE Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00002/2016, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ROSINALDO 
CLAUDENOR DE ALMEIDA LIMA - R$ 24.200,00.

Barra de São Miguel - PB, 23 de Fevereiro de 2016
JOÃO BATISTA TRUTA

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONVITE Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00001/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZA EM LOCAÇÃO DE SOFTWEARE PARA APLICAÇÃO DA CONTA-
BILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2016; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: IMPORT INFORMATICA LTDA - R$ 8.250,00.

Barra de São Miguel - PB, 23 de Fevereiro de 2016.
JOÃO BATISTA TRUTA

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS CONTABIL, 
FINANCEIRO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS, CONSULTORIA,.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de .: 3.3.90.39.00
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Barra de São Miguel e:
CT Nº 00002/2016 - 01.02.16 - ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO - R$ 34.800,00

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA ÁREA JURÍDICA PARA ATUAR NA DEMAN-

DA DA CÂMARA DE VEREADORES, JUNTO AOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara do Município de Barra de São Miguel. 3.3.90.36.00
VIGÊNCIA: 11 (onze) meses
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Barra de São Miguel e:
CT Nº 00001/2016 - 01.02.16 - MÁRCIO MACIEL BANDEIRA - R$ 24.200,00

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA.
FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara do Município de Barra de são Miguel  3.3.90.36.00
VIGÊNCIA: 11 (onze) meses
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Barra de São Miguel e:
CT Nº 00004/2016 - 23.02.16 - ROSINALDO CLAUDENOR DE ALMEIDA LIMA - R$ 24.200,00

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM LOCAÇÃO DE SOFTWEARE 

PARA APLICAÇÃO DA CONTABILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara do Município de Barra de São Miguel: 3.3.90.39.00
VIGÊNCIA: 11 (onze) meses
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Barra de São Miguel e:
CT Nº 00003/2016 - 23.02.16 - IMPORT INFORMATICA LTDA - R$ 8.250,00
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Gabinete do Prefeito
Nos termos do Julgamento da ADESÃO Nº 001/2016, PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMAN-

GUAPE, conforme resposta da Fundo Municipal de Saúde do Município de Mamanguape – PB 
autorizando a Adesão; de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA - 

ME, no valor de R$ 786.707,50 (setecentos e oitenta e seis mil setecentos e sete reais e cinquenta 
centavos), pelas razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 18 de fevereiro de 2016.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006 - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013

Rafael Anderson de Farias Oliveira, Prefeito Municipal de Assunção - PB, no uso de suas atri-
buições legais, convoca o candidato abaixo relacionado, para, no prazo de 10 (dez) dias, podendo, 
a pedido ser prorrogado por igual período, apresentarem os documentos necessários para a posse 
conforme ANEXO I do presente Edital: 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013
CANDIDATOS CLASSIFICADOS DE NÍVEL SUPERIOR

SUPERVISOR ESCOLAR - QUANTIDADE DE VAGAS:1 
NOME DO CANDIDATO 
RG 
PROVA OBJETIVA 
PROVA DE TÍTULOS 
MÉDIA FINAL 
    
JOSELITA DE OLIVEIRA CORREIA      1786264        67,50      50,76    59,13

CANDIDATOS CLASSIFICADOS DA PROVA OBJETIVA ESCRITA
NÍVEIS: FUNDAMENTAL E MÉDIO
OPERÁRIO URBANO                                             QUANTIDADE DE VAGAS: 1
NOME DO CANDIDATO  RG PONTUAÇÃO 
JOSE ALDO ALVES   2665030 75,00 

O não comparecimento ou a falta de apresentação dos documentos ensejará a desclassificação 
do candidato. 

Assunção - PB, 19 de Fevereiro de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito Municipal de Assunção

ANEXO I
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PELOS CONCURSADOS:

CÓPIAS:
a) Cópia do Diploma ou Certificado Escolar; 
b) Cópia da Carteira de inscrição no respectivo Conselho Regional; 
c) Cópia da Cédula de Identidade; 
d) Cópia da Carteira do Trabalho e Previdência Social (das páginas de identificação); 
e) Cópia do Título Eleitoral, com comprovante de quitação perante a Justiça Eleitoral; 
f) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
g) Cópia do Cartão de Inscrição do PIS/PASEP (se já foi ou é empregado registrado); 
h) Cópia do Certificado de alistamento militar ou de reservista (se do sexo masculino); 
i) Cópias das Certidões de nascimento de filhos menores de 14 anos, caso existam; 
j) Cópia da Certidão de nascimento ou de casamento, conforme o caso; 
k) Declaração de bens e outros cargos públicos (obter na Prefeitura); 
l) Uma foto recente tamanho ¾; 
m) Laudo de Médico do Trabalho, atestando que o candidato está APTO ao exercício do cargo.

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2016
Nº. CONTRATO 000011/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: JOANA DARC COSTA AFREU- ME 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados as Secretarias de Ação Social, Saúde 

e outras. 
VALOR GLOBAL: R$ 217.934,00 (Duzentos e Dezessete Mil e Novecentos e Trinta e Quatro 

Reais).
Data do Contrato: 22 de Fevereiro de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PREGÃO 5/0007/2016
Nº. CONTRATO 00010/2016
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP
Objeto: Locação de um veiculo, para ficar a disposição da Secretaria de Saúde
Valor mensal: R$ 2.200,00 (dois Mil e Duzentos Reais)
Valor global: R$ 24.200,00 (Vinte e Quatro Mil e Duzentos Reais)
Data do Contrato: 22/02/2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

        
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, através de sua Pregoeira Oficial, designado 

pela Portaria nº 500/2015, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 
10.520/02 e alterações, Lei Complementar nº 123/06, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações e do Decreto Municipal nº 003/2009, de 7 de janeiro de 2009 , realizará licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016, no prédio da Prefeitura Municipal de Itapo-
ranga-PB, localizada à Praça João Pessoa, 38, Centro, no dia 10 de março de 2016 às 08h00min 
(horário local) para Aquisição parcelada de produtos alimentícios destinados à merenda escolar 
da rede municipal de ensino do município de Itaporanga - PB, de acordo com o Anexo I – Termo 
de Referência do Edital. Maiores informações e cópia completa do Edital e seus Anexos, poderão 
ser obtidas na sede da CPL, no endereço acima indicado, ou pelossítioswww.itaporanga.pb.gov.
br, http://www.diariomunicipal.com.br/famup/.

Itaporanga-PB, 18 de fevereiro de 2016.
CRISTIANNE ROSA NEVES

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, através de sua Pregoeira Oficial, designado 

pela Portaria nº 500/2015, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 
10.520/02 e alterações, Lei Complementar nº 123/06, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações e do Decreto Municipal nº 003/2009, de 7 de janeiro de 2009 , realizará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, no prédio da Prefeitura Municipal de Itaporanga-
-PB, localizada à Praça João Pessoa, 38, Centro, no dia 08 de março de 2016 às 09h00min (horário 
local) paraAquisição de Gás GLP em Botijões de 13 kg e Vasilhame destinados aos diversos 
órgãos municipais da Prefeitura do Município de Itaporanga-PB, de acordo com o Anexo I – Termo 
de Referência do Edital. Maiores informações e cópia completa do Edital e seus Anexos, poderão 
ser obtidas na sede da CPL, no endereço acima indicado, ou pelossítioswww.itaporanga.pb.gov.
br, http://www.diariomunicipal.com.br/famup/.

Itaporanga-PB, 17 de fevereiro de 2016.
CRISTIANNE ROSA NEVES

Pregoeira Oficial

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 005/2016 
Mamanguape, 18 de Fevereiro de 2016.
ADESÃO N.º 001/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.
CONTRATADO: GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 19.407.083/0001-66
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 786.707,50 (setecentos e oitenta e seis mil setecentos e sete reais e cin-

quenta centavos). 
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.01 – Gabinete do Prefeito – 04.122.0052.2.002 

– Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 02.02 – Secretaria de Administração – 
041220052.2.003 – Manutenção das atividades da Secretaria de Administração – 02.03 – Secretaria 
de Finanças – 04.123.0054.2.007 – Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças – 02.04 
– Secretaria de Agricultura – 20.605.0643.2.012 – Manutenção das atividades da Secretaria de 
Agricultura – 02.05 – Secretaria de Governo e Articulação Política – 04.122.0052.2.016 – Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política – 02.07 – Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano – 15.452.0323.2028 – Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – 02.09 – Secretaria da Ação Social – 08.243.0123.2.038 – Manutenção das atividades do 
Programa de erradicação do Trabalho Infantil – 08.244.0125.2.039 – Manutenção das atividades de 
ação social – 02.10 – Secretaria de Turismo – 23.695.0052.2.045 – Manutenção das atividades da 
Secretaria de Turismo – 02.11 – Secretaria de Meio Ambiente – 18.541.0535.2.047 – Manutenção das 
atividades da secretaria do meio ambiente – 02.12 – Secretaria da Juventude – 27.812.0536.2.048 – 
Manutenção das atividades da secretaria da juventude – 02.13 – Secretaria de Habitação e Defesa 
Civil – 16.182.0052.2.049 – Manutenção das atividades da secretaria de habitação e defesa civil – 
02.14 – Secretaria de Planejamento – 04.121.0051.2.052 – Manutenção das atividades da secretaria 
de planejamento – 02.15 – Secretaria de Transportes Urbanos – 26.782.0722.2.054 – Manutenção 
das atividades da secretaria de transportes urbanos – 02.016 – Superintendência Municipal de 
Transporte e Trânsito – 26.782.0722.2.055 – Manutenção das atividades da superintendência mu-
nicipal de transporte e trânsito – 02.017 – Secretaria dos Direitos da Mulher – 14.422.0125.2.056 
– Manutenção das atividades da secretaria dos direitos da mulher 02140.10.302.0210.2042 – 02.018 
– Secretaria da Cidadania e Direitos Humanos – 14.422.0125.2.057 – Manutenção da Secretaria 
da cidadania e direitos humanos – 02.21 – Secretaria de indústria e comercio e desenvolvimento 
econômico – 23.692.0052.2.060 – Manutenção das atividades da secretaria de industria e comércio 
e desenvolvimento urbano. - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO.

EDUARDO CARNEIRO DE BRITO
Prefeito

CONTRATANTE

CAMARA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS
AVISO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016
A CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS, Estado da Paraíba, torna público para 

conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 23 de fevereiro de 2016 às 9:30 (nove e 
trinta) horas, na Câmara Municipal à Rua Valdecy Sales, s/n - Centro, Areia de Baraúnas/PB, a 
licitação tipo Menor Preço, regida pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores para a locação de 
um veículo de pequeno porte, quatro portas, ano mínimo 2015, com ótimo estado de conservação, 
para os serviços da Câmara Municipal de Areia de Baraúnas. Os interessados poderão adquirir 
cópias do Edital no endereço supracitado, nos horários de expedientes normais. Areia de Baraúnas/
PB, 02 de fevereiro de 2016.

CAMARA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS
AVISO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016
A CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS, Estado da Paraíba, torna público para 

conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 23 de fevereiro de 2016 às 11:30 (onze 
e trinta) horas, na Câmara Municipal à Rua Valdecy Sales, s/n - Centro, Areia de Baraúnas/PB, a 
licitação tipo Menor Preço, regida pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores para a aquisição 
parcelada de combustíveis e derivados destinados ao veículo do Poder Legislativo do município de 
Areia de Baraúnas. Os interessados poderão adquirir cópias do Edital no endereço supracitado, nos 
horários de expedientes normal. Areia de Baraúnas/PB, 02 de fevereiro de 2016.

Edmilson Veras de Araujo
Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Processo Administrativo nº 003/2016 
e Pregão Presencial nº 00003/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água.
CONTRATADA: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME.
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de equipamentos, des-

tinados a Secretaria de Saúde. 
VALOR GLOBAL: R$ 39.150,00 (trinta e nove mil, cento e cinquenta reais).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB,  22 de  Fevereiro de 2016
Francisco de Assis Carvalho  -  Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015 

Registro CGE Nº. 16-00093-6
OBJETO: Prestação de serviço de limpeza de terreno e remoção de resíduos, 02 (duas) vezes 

por ano, devendo inclusive providenciar a destinação final dos resíduos para aterro sanitário de 
João Pessoa/PB e apresentar documentação comprobatória, conforme condições estabelecidas 
no ANEXO 2 - Termo de Referência.

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

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 10/03/2016, às 14h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

GÁS DE ALAGOAS S/A - ALGÁS
AVISO DE LICITAÇÃO E RETIFICAÇÃO

CONCORRÊNCIA N.º 001/2016
OBJETO: Registro de Preço para eventual Contratação dos serviços especializados em Infor-

mática para Desenvolvimento, Implantação e Manutenção do Software Público e Livre denominado 
GGAS - Sistema de Gestão Comercial de Gás Natural, de acordo com o Memorial Descritivo - Anexo 
Q4 da Minuta do CONTRATO (Anexo Q) e demais anexos do Edital.

ENTIDADE GERENCIADORA DO REGISTRO DE PREÇOS: Gás de Alagoas S.A – ALGÁS.
ENTIDADES PARTICIPANTES DO REGISTRO DE PREÇOS: Companhia de Gás da Bahia 

– BAHIAGÁS, Companhia de Gás do Ceará – CEGÁS, Companhia Pernambucana de Gás – CO-
PERGÁS, Companhia Paraibana de Gás – PBGÁS e Sergipe Gás S/A – SERGÁS.

VALOR ORÇADO: Valor global estimado em R$ 20.446.545,87 (Vinte milhões quatrocentos e 
quarenta e seis mil quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)

RETIRADA DO EDITAL E DO EDITAL DE RETIFICAÇÃO: A documentação pertinente a esta 
licitação e à sua retificação poderá ser examinada/obtida com a Entidade Gerenciadora do Registro 
de Preços, por meio do “site” www.algas.com.br e / ou obtido pelos interessados, nos dias úteis, 
de segunda à sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h00min às 12h00min e das 
13h00min às 17h00min) a partir da data de sua publicação, no escritório da Gás de Alagoas S.A – 
ALGÁS, sito na Rua Artur Vital da Silva, N.º 04, Gruta de Lourdes, Maceió/AL – CEP: 57.052-790. 

Nova data de recebimento e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação 
e propostas: Dia 14/04/2016, às 09h00min na sede da ALGÁS, no endereço acima. Taxa para as 
despesas do edital: gratuito.

Maceió, 24 de fevereiro de 2016.
Bárbara Virgínia Figueredo da Silva

Presidente da Comissão de Licitação da ALGÁS
Entidade Gerenciadora do Registro de Preços

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 005/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que 
realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO 
para empresas enquadradas como ME e EPP no dia 04 de Março de 2016 as 09:00 horas, tendo 
como objetivo: CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala 
da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, 
Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no 
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 22 de Fevereiro de 2016.
Milton de Almeida e Silva Júnior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N 001/2016-SRP
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora-PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 

8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 
e alterações bem como toda legislação correlata, tornar publico aos interessados que realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço por 
item, EXCLUSIVO para ME e EPP, objetivando a Eventual aquisição parcelada de tiras reagentes 
para determinação quantitativa de glicose e para atendimento nas unidades de saúde com cessão 
de aparelho para leitura, em sessão pública para abertura dos envelopes de proposta e habilitação 
que realizar-se a as 10h00min do dia 08/03/2016, na sede da Prefeitura Municipal de JUAREZ 
TAVORA/PB, na CPL localizado na Rua José Mendonça de Araújo, N 171 – Centro Juarez Távora 
–PB - CEP – 58387-000. Maiores informações através do telefone: (083) 3267-1072 no horário de 
expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Juarez Távora, 22 de Fevereiro de 2016.
Miquéias do Nascimento Costa 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 002/2016.
OBJETO: CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que a reunião para análise das 

propostas, lances e habilitação do Pregão Presencial n.º 002/2016 que ocorreria no dia 02 de Março 
de 2016 as 13h00min ocorrerá no dia 04 de Março de 2016 as 13h00min. A modificação da data 
se faz necessário em virtude da realização de ajustes no termo de referência e edital. A reunião 
ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor 
Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima 
descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 22 de Fevereiro de 2016.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços de contabilidade ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALA-

GOINHA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN 001/2016. DOTAÇÃO: 
Recursos PRÓPRIOS: 02.041 - 10.301.0017.2037 - 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA e SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT 
CONTÁBIL SOC SIMPLES LTDA - CT Nº 014/2016 – 01.02.2016 - R$ 42.350,00 – Quarenta e Dois 
Mil Trezentos e Cinquenta Reais.

JOSÉ GAUDÊNCIO TORQUATO PINTO - Gestor

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

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 02.2016.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, no 

Auditório do Prédio Sede da Prefeitura Municipal localizado à Rua Dr. João Pequeno, 39, Centro 
– Alagoinha, PB, às 08h30min, do dia 10.03.2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço, para aquisições parceladas de Materiais Médicos Hospitalares e Laboratoriais 
destinados a atender às necessidades assistenciais das UBS I, II, III, IV, V e VI, Laboratório, Posto 
Noturno e SAMU até dezembro de 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. email: alagoinhaprefeiturapb@yahoo.com.br

Alagoinha/PB, 22 de Fevereiro de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios, destinados aos atendimentos da 
MERENDA ESCOLAR / PNAE / PETI / CRAS / PROJOVEM / IDOSOS /CESTAS BÁSICAS / 
CRECHE MUNICIPAL / CASA DE APOIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 003/2016. 
DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO VIGENTE: RECURSOS PRÓPRIOS / FORTALE-
CIMENTO DE VÍNCULOS / PNAE: - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo - 3.3.90.32.00 - Material 
de Distribuição Gratuita, VIGÊNCIA: até 31.12.2016 - PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALAGOINHA e SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANJEIRO - ME 
- CNPJ nº 08.792.028/0001-10 - CT Nº 68/2016 - 22.02.2016 - - R$ 595.822,00 – Quinhentos e 
Noventa e Cinco Mil Oitocentos e Vinte e Dois Reais.

Alagoinha, 22 de Fevereiro de 2016.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00006/2016, para o dia 02 

de Março de 2016 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Augusto Luna, 
45 - Centro - Jacaraú - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 22 de Fevereiro de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2016, que objetiva: Exe-
cução dos serviços de reforma das UBS’s da Comunidade do Cajueiro e do Centro de Saúde Virgílio 
Ribeiro da Silva; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: HOT GAS COMERCIO E SERVIÇOS DE INST. E MONT. EM GERAL LTDA - R$ 219.190,85.

Jacaraú - PB, 22 de Fevereiro de 2016
JOÃO RIBEIRO FILHO - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Execução dos serviços de reforma das UBS’s da Comunidade do Cajueiro e do Centro 
de Saúde Virgílio Ribeiro da Silva.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Transferências da Saúde e Recursos Próprios do Município de Jacaraú: 02.040 - 

Secretaria de Saúde - FM; 10.302.0029.1008 - Construção, Ampliação, Equip. Unidades de Saúde 
e 000057 44.90.51.99 Obras e Instalações

VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Jacaraú e:
CT Nº 00011/2016 - 22.02.16 - HOT GAS COMERCIO E SERVIÇOS DE INST. E MONT. EM 

GERAL LTDA - R$ 219.190,85  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
A Prefeitura Municipal de Caiçara, Estado da Paraíba. Torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Rio Branco, 231 - Centro - Caiçara - PB, 
às 09:00 horas do dia 04 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Contratação de Serviços de Transporte de Estudantes da Rede Municipal de Ensino 
residentes na Zona Rural e Urbana deste Município de Caiçara-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 436/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3370 1200.
E-mail: pmcaicara@uol.com.br

Caiçara - PB, 22 de fevereiro de 2016.
Pedro Alves de Carvalho

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: Aquisição de gêneros 
alimentícios diversos, destinados as Secretarias deste município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALINE ROBERTA DA SILVA PAPELARIA - EPP - R$ 213.457,50; 
F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME - R$ 145.802,40; PRODUTOS ITA - LTDA - R$ 334.608,20.

Jacaraú - PB, 19 de Fevereiro de 2016
JOÃO RIBEIRO FILHO - Prefeito

    
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados as Secretarias deste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2016.
DOTAÇÃO: Recursos dos Programas Federais e Próprios do Município de Jacaraú: 02.020 - Sec. 

De Administração; 04.122.0002.2003 - Manutenção das Atividades da Secretaria Geral ; 02.040 
- Secretaria de Saúde - FMS; 10.301.0003.2009 - Manutenção da Secretaria de Saúde - FMS; 
10.301.0029.2091 - Manutenção do Programa PAB Fixo; 10.301.0029.2094 - Outros Programa Fi-
nanceiro, Transferência Fundo a Fundo; 02.50 - Secretaria de Educação; 12.306.0006.2019 - Manter 
o Programa de Merenda Escolar - PNAE; 12.361.0006.2022 - Manutenção do Ensino Fundamental; 
12.361.0006.2023 - Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 
OUTRAS DESPESAS 40 %; 12.361.0006.2028 - Implementação de Outros Programas da Edu-
cação; 12.366.0006.2030 - Manutenção do Programa Educacional de Jovens e Adultos - PEJA; 
02.140 - Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0039.2095 - Manutenção das Atividades do 
PETI/PROJORVENS/IDO OSO - Piso Básico Variável - SCFV; 08.244.0039.2096 - Manutenção do 
CREAS - Piso Fixo Médio complexidade - PAEFI; 08.244.0039.2100 - Manutenção das Atividades 
de Outras Transferência do FNAS e 33.90.30.99 - Material de Consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Jacaraú e:
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transportes 
diversos, destinados aos alunos deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 22 de Fevereiro de 2016

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

AVISO DE SESSÃO DESERTA
LEILÃO ADMINISTRATIVO Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, torna ciente aos interessados 
que a sessão publicada foi DESERTA, na qual a reunião estava marcada  para do dia 22 de Fe-
vereiro de 2016 as 10:00, da licitação com o OBJETIVO: Alienação de bens móveis considerados 
inservíveis ao Município de São João do Rio do Peixe – PB. A reunião fica Remarcada para o dia 
17 de Março de 2016 às 10:00 hrs. Deserta pela Primeira Vez.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 22 de Fevereiro de 2016

THAMYSE MARTINS SOARES – Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
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 07 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO 
E INCLUSÃO SOCIA. 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

Cabedelo - PB, 22 de Fevereiro de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
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 08 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE CARNES E 
FRIOS - destinados a atender as necessidades da Sec. Municipal de Ação e Inclusão Social - SE-
MAIS. 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, 22 de Fevereiro de 2016
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Março de 2016, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECÍFICO 
PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
120/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com

Areial - PB, 22 de Fevereiro de 2016
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2016
OBJETO: Contratação de serviços de locação de programa de informática para processamento 

e gerenciamento de certames e contratos administrativos no município. Data e Local, às 10:00 
horas do dia 04/03/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro 
- Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 22 de Fevereiro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2016
OBJETO: Contratação de serviço de locação de veículos, destinados ao município. Data e Local, 

às 09:00 horas do dia 04/03/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 
30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

                Bernardino Batista - PB, 19 de Fevereiro de 2016.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 

Gov. Antônio Mariz, 144 - Centro - Matinhas - PB, às 10h: do dia 29 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Convite, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM 
LOCAÇÃO DE SOFTWEARE PARA APLICAÇÃO DA CONTABILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2016. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores. Informações: no horário das 08h: as 12h: dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3637.1000 – 9315.5778 – 8896.3139.
Convite: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA

Matinhas - PB, 19 de Fevereiro de 2016.
Elizoneide Vieira Alves

Presidente da Comissão

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 

Gov. Antônio Mariz, 144 - Centro - Matinhas - PB, às 11h: do dia 29 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Convite, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2016. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Informações: no horário das 08h: ás 12h: dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3637.1000 – 9315.5778 – 8896.3139.
Convite: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA

Matinhas - PB, 19 de Fevereiro de 2016.
Elizoneide Vieira Alves

Presidente da Comissão

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL na sala de reunião da Câmara de Vereadores sediada, na 
Av: Governador Antônio Mariz, 144 – Centro – Matinhas - PB, às 10h: do dia 04 de Março de 
2016, do tipo menor preço por item para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO 
DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS 
AO VEÍCULO DA CÂMARA DE VEREADORES, Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08h às 12h: dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3637.1000 – 9315.5778 – 8896.3139
Matinhas - PB, 22 de Fevereiro de 2016.

HÉLIO RODRIGUES PEREIRA 
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:00 horas do dia 07 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material 
médico hospitalar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 22 de Fevereiro de 2016
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS - Pregoeiro Oficial  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunicar aos interessados a sessão de abertura do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 005/2016, no dia 04(quatro) de março de 2016, ás 09h:00(nove) horas, que tem como objetivo 
a Aquisição Medicamentos em Geral, Material Odontológico e Permanente, destinados ao uso e 
consumo da  SecretariaMunicipal de Saúde através das necessidades do atendimento ao povo 
carente deste município, descritos e especificados no Termo de Referência – Anexo I do Edital 
do Certame.Os interessados poderão retirar o Edital e Anexos na sede da Prefeitura Municipal 
(sala da CPL), localizada a Rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB, ou ainda pelos 
meios virtuais disponíveis

São José de Piranhas-PB, 21 de fevereirode2016.
Jose Idomar de Sousa Bento

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 00001/2016

CHAMADA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 

A Prefeitura Municipal de Cabaceiras Estado da Paraíba através da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Desporto comunica aos interessados que esta procedendo a Chamada Publi-
ca n 00001/2016 para fins de habilitação de fornecedores e recebimento de proposta de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar para alimento escolar em conformidade com a lei 11.947/2009 
e resolução do FNDE Resolução/CD/FNDE n° 26, de 17/06/2013,  os interessados deverão apre-
sentar suas propostas e documentos de habilitação até o dia 07 de março de 2016, com julgamento 
das proposta previsto para o dia 09 de março a 10:00. O edital poderá ser retirado diretamente na 
Secretaria Municipal de Educação do Município na sala de licitações no prédio do Telecentro , pelo 
telefone (83)3356-1117 ou email pmcab.cpl@gmail.com . Cabaceiras - PB em 22 de fevereiro de 
2016  JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB
RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004-2015.
OBJETO: Construção de Sistema de Abastecimento de água na comunidade de Cipoal no 

município de Itapororoca/PB. Após analises e julgamentos pela Comissão Permanente de Licitação 
e Assessoria Jurídica do Município dos recursos administrativos interpostos pelas empresas RTS 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, obteve-se 
o seguinte resultado: Negar provimento ao recurso interposto pela empresa RTS CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA e dar provimento em parte ao recurso da empresa DANTAS CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÕES LTDA, declarando agora a empresa ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA inabilitada 
no respectivo processo.  A CPL comunica as todas as licitantes HABILITADAS: CONSTRUTORA 
GALVAO MARINHO LTDA, CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA – EPP, POLYEFE CONSTRUÇÕES, 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP, ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA ME E DANTAS 
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME, que seus envelopes Proposta de Preços serão abertos 
no dia 01.03.2016, as 16h00min, na Rua Frei Damião de Bozzano, 07 – Centro – Itapororoca/PB. Os 
envelopes PROPOSTAS DE PREÇOS das Licitantes INABILITADAS serão devolvidos totalmente 
intactos e devidamente lacrados às empresas de origens. Os autos do processo encontram-se 
com vista franqueada aos interessados na Sala da CPL, no endereço anteriormente informado. 
Publique-se e intime-se. Itapororoca, 22 de Fevereiro de 2016.

TARCISIO FRANÇA DA SILVA-Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014-2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião de Bozzano, 007 - Centro - Itapororoca - PB, às 08:30 horas do dia 04 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO EM CILINDROS PARA USO DOMICILIAR E EM 
AMBULANCIAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.
com Itapororoca - PB, 22 de Fevereiro de 2016

TARCISIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015-2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião de Bozzano, 007 - Centro - Itapororoca - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Empresas especializa-
das no fornecimento de material laboratorial, para atendimento a demanda do fundo municipal de 
saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 028/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapo-
roroca - PB, 22 de Fevereiro de 2016

TARCISIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MÓVEIS E ELETROS DIVERSOS PARA ATENDER 

AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00003/2016. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAIS / PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS 
Dotação consignada no orçamento vigente 2016 0200 Gabinete do Prefeito 0300 Secretaria 
Municipal de Administracao 0400 Secretaria Municipal de Financas 0500 Sec Munic Educacao, 
Cultura, Esp e Lazer 0700 Secretaria Municipal de Acao Social 0800 Sec Munic Infra Est, Meio 
Amb e Rec Hid 0909 Procuradoria Juridica Geral 1010 Controladoria Interna 1111 Sec Municipal 
de Agricultura 1212 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 
- Material de Consumo 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: 
CT Nº 00066/2016 - 18.02.16 - CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME - R$ 683.650,00 CT Nº 
00067/2016 - 18.02.16 - NOVA CONQUISTA - COM DE EQUIPAMENTO LTDA ME - R$ 647.325,00. 
Itapororoca-PB 22 de dezembro de 2016

Celso de Morais Andrade Neto-Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de tubos, corrimão 
em cano e grades diversas - todos de ferro. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 22 de Fevereiro de 2016
ELAINE CUNHA DA SILVA - Pregoeiro Oficial  

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de blusas de malha 
com impressão em policromia, mediante requisição periódica. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 22 de Fevereiro de 2016
ELAINE CUNHA DA SILVA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 08:00 horas do dia 07 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de água mineral - 
botijão 20 litros, garrafa 500 ml e copo 300 ml -, mediante requisição periódica. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 22 de Fevereiro de 2016
ELAINE CUNHA DA SILVA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contração de laboratório de análises clínicas 
para realização de exames laboratoriais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 22 de Fevereiro de 2016
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS - Pregoeiro Oficial 

EFM CONSTRUCÕES EIRELI -EPP– CNPJ/CPF Nº 16.896.761/0001-03, TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU A SEMAM – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, A AUTORIZAÇÃOPARA LICENÇA 
PRÉVIA LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA ATIVIDADE DE EDIFI-
CAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIARSITUADO À RUA EUCLIDES MACHADO, LOTE 434, 
QUADRA 17 MUCUMAGRO – JOÃO PESSOA / PB  Nº 65, QUADRA 518.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00076/2014, em 20.08.2014.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de quadra escolar coberta.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Ibiara-PB, 12 de Fevereiro  de 2016
Pedro Feitoza Leite  -  Prefeito                          

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Material de Expediente para atender as diversas Secretarias do Município 

de Poço Dantas – PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00010/2016 - 22.02.16 - LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 

197.984,25 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo, sendo Ambulância Tipo A (simples remoção), especi-

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

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2016.
DOTAÇÃO: MINISTÉRIO DA SAÚDE
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00011/2016 - 22.02.16 - RIO VALE AUTOMOTORES LTDA - R$ 64.500,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Reforma e ampliação do estádio municipal Lauro Vieira da Silva, no Município de 

Marizópolis/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2015.
DOTAÇÃO: Contrato de Repasse 1014977/2014/ Recursos Próprios do Município de Marizópolis .
VIGÊNCIA: 150 (Cento e cinquenta) dias.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Marizópolis e DIMENSÃO SERVIÇOS 

CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.–ME -
NÚMERO DO CONTRATO Nº 0062/2015
DATA DE ASSINATURA: 16.10.2015
VALOR R$:  397.072,48.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00002/2016, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da Srª.  DENYZE GONSALO FURTADO - CPF 
nº 075.197.834-56, com o valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), até 31 de 
dezembro de 2016, para os serviços de consultoria jurídica perante o tribunal de contas do estado 
da Paraíba; formulação de petições de defesa, embargos e outros recursos; assessoria jurídica 
junta a comissão de licitação referente às licitações e contratos junto ao fundo municipal de saúde.

Ibiara-PB, 22 de Fevereiro 2016.
Pedro Feitoza Leite
Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2016, que objetiva: Aquisição de Material 
de Expediente para atender as diversas Secretarias do Município de Poço Dantas – PB; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LEIA COMERCIAL DE LIVROS E 
MAGAZINE LTDA - R$ 197.984,25.

Poço Dantas - PB, 22 de Fevereiro de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2016, que objetiva: 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; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: RIO VALE AUTOMOTORES LTDA - R$ 64.500,00.

Poço Dantas - PB, 22 de Fevereiro de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para construção de uma 

Creche Proinfância tipo 2 Convencional no município de Bayeux. LICITANTE DECLARADO VENCE-
DOR e respectivo valor total da contratação: EDCOL ED Construção Ltda - Valor: R$ 1.050.567,50. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Av. 
Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (83) 3253-4080.

Bayeux - PB, 18 de fevereiro de 2015
MagaywerAntoniny Soares Freire 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE ADIAMENTO DE HORÁRIO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2016
O Pregoeiro Oficial torna público, para conhecimento dos interessados o ADIAMENTO do-

PREGÃO PRESENCIAL nº 0003/2016, que objetiva Aquisição parcelada de gêneros alimentícios 
diversos,do dia 24 de fevereiro de 2016, às 10:00 horas para o dia 24 de fevereiro de 2016 às 
11:00 horas, no mesmo dia e local divulgado anteriormente. Rua Quebra Quilos, S/N - Centro - 
Fagundes – PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 ás 17:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 19 de fevereiro de 2016

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001-2016
OBJETO: Contratação de serviços médicos especializados para atender as demandas do muni-

cípio de Cuitegi/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA - Valor: R$ 40.000,00. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com.

Cuitegi - PB, 12 de Fevereiro de 2016
PATRICIA BORGES DE MEIRELES 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016
O município de MALTA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação para 

Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e deslocamento de 
SPLINT destinado a todas as secretarias do município de malta, conforme especificações no edital 
e seus anexos.

ABERTURA: as 08:00 horas do dia 04 de Março de 2016.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 67, Centro, Malta- PB de 07:00 as 

13:00 de segunda a sexta.
Malta - PB, 18 de fevereiro de 2016.

Ana Paula Santos da Silva
Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016
Contratação de empresa especializada em serviços de serigrafia destinados a todas as secretarias 

da Prefeitura Municipal de Malta-PB, conforme especificações constantes no ANEXO I do Edital.
ABERTURA: às  09:30 horas do dia 04 de Março de 2016 .
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 67, Centro, Malta- PB, de 07:00 

as 13:00, de segunda a sexta.
Malta - PB, 18 de fevereiro de 2016

Ana Paula Santos da Silva
Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016
Aquisição parcelada material para construção tipo tintas, solventes e outros materiais para 

pintura, madeira, conforme especificações no edital e seus anexos.
ABERTURA: 11:00 Hs do dia 04 de Março de 2016.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 67, Centro, Malta- PB, de 07:00 

as 13:00, de segunda a sexta
Malta - PB, 18 de fevereiro de 2016

Ana Paula Santos da Silva
Pregoeira Oficial/PMM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 09 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CARNE FRESCA 
(BOVINA E FRANGO). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-1002. Email: licitacao@riachao.pb.gov.br

Riachão - PB, 22 de Fevereiro de 2016.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 10:00 horas do dia 09 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Hortifrutigranjeiros. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 006/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3639-1002. Email: licitacao@riachao.pb.gov.br

Riachão - PB, 22 de Fevereiro de 2016.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016

A Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB, torna público, que fará realizar às 12:00 horas do dia 
03/03/16, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00004/2016, que tem por objeto Contratação 
de empresa para fornecimento de combustíveis destinados a atender a demanda da Frota de Veículos 
pertencentes a todas as Secretarias deste Município. O fornecimento será feito de forma parcelada 
durante todo o exercício de 2016. Esclarecimentos e cópia do edital, na Prefeitura em dias úteis, 
no horário de 08:00 às 12:00 horas, pelo telefone (83)3356-1117 ou email pmcab.cpl@gmail.com . 

Publique-se: Cabaceiras PB, 22 de fevereiro de 2016.JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FA-
RIAS - PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO o parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibiara, no Processo de 
Inexigibilidade nº 00002/2016, cujo objeto é a Contratação de serviços na área de consultoria jurídica perante o 
tribunal de contas do estado da Paraíba; formulação de petições de defesa, embargos e outros recursos; assessoria 
jurídica junta a comissão de licitação referente às licitações e contratos junto ao fundo municipal de saúde, a Srª. 
DENYZE GONSALO FURTADO – CPF nº 075.197.834-56, no valor proposto de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais) mensal, que será pago de acordo com a prestação dos serviços ora citados. 

Ibiara, 22 de Fevereiro de 2016.
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Manoel 

de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 
CADEIRAS, MESAS E TENDAS. 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, 22 de Fevereiro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Manoel 

de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 14:30 horas do dia 08 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À FORMULAÇÃO 
DE CESTA PARA O DESJEJUM DA SEMANA SANTA. 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, 22 de Fevereiro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016
OBJETO: Contratação de serviços de locação de programa de informática para processamento e gerenciamento 

de certames e contratos administrativos no município. Data e Local, às 10:00 horas do dia 09/03/2016, na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência: 
http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 22 de Fevereiro de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 10/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais para a manutenção de bens 

e imóveis do município. Data e Local, às 08:30 horas do dia 09/03/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana 
Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB. Portal da Transparência:http://www.saofrancisco.pb.gov.br.

São Francisco - PB, 19 de Fevereiro de 2016
LUIS MAGNO BERNARDO ABRANTES

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. Senador Ruy 

Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Março de 2016, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, 
para construção de uma creche Pró infância projeto padrão FNDE do Tipo 2 Localizada no centro desta cidade. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 22 de Fevereiro de 2016

LUIZ SOARES DE ANDRADE - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

COMUNICADO – ERRATA
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2016

O Presidente da CPL comunica que ONDE LÊ- SE: MARINALDO PONTES DE ABREU – Presidente da 
Comissão – LEIA-SE: VIRGÍLIO LOURENÇO DA SILVA – Presidente da Comissão. Publicado no Diário Oficial do 
Estado e Jornal À União no dia 19.02.2016. Referente à licitação na modalidade Tomada de Preço n.°0001/2016. 
Informações: no horário das 13:00 as 15:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Curral de Cima  - PB, 22 de Fevereiro de 2016
VIRGÍLIO LOURENÇO DA SILVA – Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

COMUNICADO – ERRATA
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2016
O Presidente da CPL comunica que ONDE LÊ- SE: MARINALDO PONTES DE ABREU – Presidente da 

Comissão – LEIA-SE: VIRGÍLIO LOURENÇO DA SILVA – Presidente da Comissão. Publicado no Diário Oficial do 
Estado e Jornal À União no dia 19.02.2016. Referente à licitação na modalidade Tomada de Preço n.°0002/2016. 
Informações: no horário das 13:00 as 15:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Curral de Cima  - PB, 22 de Fevereiro de 2016
VIRGÍLIO LOURENÇO DA SILVA – Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Josefa Eugenia, 

S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 14:00 horas do dia 09 de Março de 2016, licitação modalidade Tomada de 
Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de salgados e fornecimento de refeições diversas, destinados as secre-
tarias deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 9182-9222.
Curral de Cima - PB, 22 de Fevereiro de 2016

VIRGÍLIO LOURENÇO DA SILVA - Presidente da Comissão

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA
CASA JOB RODRIGUES RAMALHO 

COMISSÃO PROCESSANTE
N O T I F I C A Ç Ã O - CP    nº 05/2016

A Presidente da Comissão Processante, constituída pela Resolução nº 02/2015, da Câmara Municipal de Ibiara 
- PB, com o objetivo de apurar os fatos enumerados pela Denúncia formulada pelos eleitores Alexandre Mamede 
Lima e José Nunes de Oliveira em desfavor do Prefeito Pedro Feitosa Leite,

Considerando a necessidade de se dá continuidade, aos trabalhos desta comissão, observando-se o princípio 
do contraditório e da ampla defesa, em busca se chegar a veracidade sobre todos os fatos, 

Considerando que em reunião realizada nesta data, esta Comissão Processante examinou o requerimento 
protocolado, nesta data, pelo patrono da defesa do Denunciado, 

Considerando que, também, nesta mesma data, esta Comissão Processante decidiu pelo não acolhimento dos 
argumentos apresentados pela referida petição, 

Considerando a deliberação tomada pela Comissão Processante, nesta data, na qual foi pelo prosseguimento 
deste procedimento administrativo, sendo que a próxima fase, será o de oferecimento de Razões Escritas na forma 
estabelecida pelo art. 5º, inciso V do Decreto-Lei nº 201/67,

NOTIFICA o Denunciado PEDRO FEITOSA LEITE, e os seus Advogados CÍCERO JOSÉ DA SILVA, OAB/PB 
5119, FIDEL FERREIRA LEITE, OAB/PB 6883, e LEONARDO VARANDAS VILLAR, OAB/PB 10324, patronos da 
defesa do Prefeito Denunciado para terem conhecimento da decisão desta Comissão Processante, cuja reunião 
foi realizada nesta data (fotocópia anexa), bem como, desde logo, fica assinado o prazo de CINCO DIAS para que 
sejam apresentadas RAZÕES ESCRITAS, na forma estabelecida pelo art. 5º, inciso V, do Decreto-Lei nº 201/67.   

Desde logo, esclarece que todo o processo administrativo ficará à disposição das partes interessadas, na 
sede da Câmara Municipal, para vistas, inclusive, já sendo disponibilizadas fotocópias de todo o processo para 
as partes interessadas.  

Registre-se, Notifique, e publique-se como nas outras fases deste processo.
Em, 22 de fevereiro de 2016 

Margarida Ramalho de Sousa
Presidente da Comissão Processante

JM DE ALMEIDA NETO - ME -ME, CNPJ: 16.776.404/0001-01, torna publico que requereu junto a SEMAM - Se-
cretaria de Meio Ambiente a renovação da Licença de Operação para a atividade de manutenção e recuperação 
de parachoques de veículos, situado na Avenida Dom Pedro II nº 2361 no Bairro da Torre, no Municipio de João 
Pessoa - PB. cep:58040-440.

JARDIM AMERICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA – CNPJ/CPF Nº 19.825.159/0001-73 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
313/2016 em João Pessoa, 16 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Loteamento Urbano com 
1096 lotes NUMA AREA DE 32,63HA. COM 38 QUADRAS Na(o) – RUA SEVERINO INÁCIO DA SILVA-CENTRO. 
Município: CRUZ DO ESPIRITO SANTO – UF: PB. Processo: 2015-006794/TEC/LI-4468.

LADISLAU CHAVES DOS SANTOS – CPF Nº 047.891.104-19 torna público que requereu a SEMAM - Secretaria 
de Meio Ambiente a Licença de Operação, para uma casa bifamiliar, situado na Rua Cidade Salgado de São Félix, 
QD 89 LT 417 – Bairro das Indústrias – João Pessoa – PB.

LADISLAU CHAVES DOS SANTOS – CPF Nº 047.891.104-19 torna público que recebeu da SEMAM – Secretaria 
de Meio Ambiente a Licença de Instalação nº 012/2016 para casa bifamiliar, situado a Rua Cidade Salgado de São 
Félix QD 89 LT 417 – Bairro das Indústrias – João Pessoa – PB.

CONSTUTORA HORIZONTAL LTDA - CNPJ Nº 07.591.692/0001-39 torna público que requereu a SEMAM - Se-
cretaria de Meio Ambiente a Licença LP, LI e LO, para Construção de um residencial multifamiliar, situado na Rua 
Aposentada Severina Xavier de Carvalho, 162 – Gramame.

CONSTUTORA HORIZONTAL LTDA - CNPJ Nº 07.591.692/0001-39 torna público que recebeu da SEMAM - Se-
cretaria de Meio Ambiente a Licença LP, LI e LO, para Construção de um residencial multifamiliar, situado na Rua 
Aposentada Severina Xavier de Carvalho, S/N Gramame.
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