
Além de amigos e familiares, muitos fãs foram homenagear e despedir-se do humorista
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Fonte: Marinha do Brasil
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DÓLAR    R$ 4,164  (compra) R$ 4,165  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 4,130  (compra) R$ 4,380  (venda)
EURO   R$ 4,517  (compra) R$ 4,521  (venda)

l Governo do Estado discute parcerias com o Banco do Nordeste. Página 3 

l Anvisa suspende comercialização de 42 medicamentos. Página 14

l PM apreende mais de 65kg de drogas em três municípios. Página 15

l Ministério Público Federal notifica senadores por nepotismo. Página 18 
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Ricardo entrega obras no Curimataú
Período de defeso da espécie começa no próximo 

domingo. Multa pode chegar a R$ 100 mil.  PÁGINA 4
Na Vila do Porto tem “Jazz na Vila” e o Móbile Café 

realiza a festa “Rock de Mulher Jampa”.  PÁGINA 5
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Maria Luzineide garantiu 2ª medalha de ouro do 
Brasil na Copa do Mundo da modalidade.  PÁGINA 4

PB é ouro no halterofilismo paralímpico 
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Esportes Proteção 2o Caderno

Jazz e rock hoje no Centro HistóricoProibida a captura do caranguejo-uçá

Procurador esclarece
revisão de contratos

EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO ESTADO 

Gilberto Carneiro explica que revisão de contratos de fornecedores de bens e serviços acontecerá mediante 
amplo diálogo e negociação. Câmara de Conciliação fará convocações dentro de um prazo de 60 dias.  PÁGINA 17

População dos municípios de Jandaíra, Sossego e Cuité será beneficiada com pavimentação de rodovia e 
inauguração de escola. Obras do Governo do Estado somam investimento de mais de R$ 10,5 milhões.  PÁGINA 3

Programa disponibiliza
intercâmbio no Canadá 

Espep abre seleção para 
instrutores e consultores 

Gira Mundo

Últimas

 PÁGINA 14

FUGA DE PRESOS NO ESTADO VIZINHO

Divisa com PE tem a
segurança reforçada

O policiamento nas divisas da Paraíba com Pernambuco foi refor-
çado ontem pela Secretaria da Segurança e Defesa Social, após a fuga 
de 20 presos de uma penitenciária do Estado vizinho.  PÁGINA 15

Semob muda
trânsito na
Lagoa, amanhã

 

 PÁGINA 4

A circulação de veículos no Par-
que Solon de Lucena, em João Pes-
soa, vai mudar a partir de amanhã 
devido a obras de revitalização no 
local. Os carros deixarão de circular 
pelo anel interno. Nos primeiros dias 
de mudança, agentes da Semob vão 
orientar os motoristas e usuários do 
transporte coletivo.  PÁGINA 13

Táxis ficarão 
mais caros em 
JP e Cabedelo

 

FOTO: Arquivo

O Imeq-PB iniciará na próxima 
segunda-feira a aferição dos táxis de 
João Pessoa e Cabedelo. Com os rea-
justes, o valor da bandeira 1 subirá de 
R$ 2,30 para R$ 2,55 e o da bandeira 
2 passará de R$ 2,90 para R$ 3,55 nos 
dois municípios. O procedimento será 
dividido em duas etapas. A primeira 
vai até o dia 5 de fevereiro.  PÁGINA 13



É muito difícil saber o número de ca-
sais que, no Brasil, sonha hoje em ter um 
bebê. E é impossível mensurar quantas 
crianças serão geradas, aleatoriamente, 
em todo o país – no prazo de um ano, por 
exemplo -, por não ter havido desejo de 
concepção ou qualquer tipo de planeja-
mento por parte dos pais.

Entre os casais que planejam a chega-
da do rebento, a primeira preocupação, na 
maioria das vezes, recai sobre a situação 
econômica, pois têm consciência de que 
as despesas irão, no mínimo, duplicar. Daí 
partirem para fazer poupança, procurar 
melhor emprego ou abrir negócios, entre 
outras providências. 

Os casais que não planejam ter her-
deiros, nem mesmo têm uma relação está-
vel, mas são pegos de surpresa por aquela 
barriguinha que não para de crescer, tam-
bém vão centralizar suas preocupações 
no fator econômico. São hipóteses, e cada 
caso é um caso, mas funciona mais ou me-
nos assim, na realidade.

Evidentemente, existe um número 
considerável de casais que colocam em 
primeiro lugar o bem-estar do bebê. Para 
eles, o importante é que o filhote nasça 
saudável. Do mesmo modo, há homens e 
mulheres que adotam medidas para evi-
tar que uma gravidez inoportuna compro-
meta o futuro da criança.

Porém, o mais importante, agora, tan-
to para quem planeja como para quem 
se descuida, é procurar ter o máximo de 
lucidez, levando em conta o gravíssimo 

momento que atravessa a nação, na área 
de saúde pública. É criminoso desconhe-
cer os perigos que o zika vírus representa 
para os nascituros.

A melhor notícia da semana talvez te-
nha sido dada pelos cientistas do Instituto 
Carlos Chagas, da Fiocruz do Paraná, após 
comprovarem, por meio de testes sofisti-
cados, que o zika vírus – transmitido pelo 
mosquito Aedes aegypti, antes exclusivo 
da dengue – tem a capacidade de atraves-
sar a placenta da gestante. 

Dizemos “a melhor notícia”, porque a 
constatação de que o zika vírus dribla as 
defesas da placenta e atinge o embrião, 
após se hospedar nas chamadas “células 
de Hofbauer”, pode ser o primeiro grande 
passo para a descoberta de um antídoto 
para a epidemia de microcefalia que se 
alastra pelo país inteiro.

Conforta saber que cientistas brasi-
leiros estão empenhados em descobrir a 
verdadeira origem do vertiginoso aumen-
to dos casos de microcefalia, e que deste 
empenho pode sair a solução para este 
novo terrível problema de saúde pública, 
que atinge agora até quem ainda, de fato, 
não chegou a este mundo.

Da mesma forma, no plano estadu-
al, são louváveis as medidas de urgência 
adotadas pelo Governo da Paraíba, mobi-
lizando o aparato de saúde e segurança, 
para tentar deter o avanço do zika vírus, 
reverter o processo e, se possível – o que 
irá depender da colaboração de todos -, 
erradicar o mal.

Editorial

A ciência contra-ataca
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DIz quE nÃO éAvAssAlADORACulpA DA CRIsE

nEm sORRIR é mElhOR REméDIO

A declaração do presidente 
do TRT da Paraíba, desem-
bargador Ubiratan Delgado, 
ontem, foi catastrófica: “Es-
tou passando por um dos 
momentos mais difíceis da 
minha carreira profissional. 
Nunca presenciei na Justiça 
do Trabalho uma situação 
tão avassaladora em relação 
ao orçamento. Ou adotamos 
essas medidas ou teremos 
que fechar as portas antes 
do final do ano”.

“Não sou líder do Eduardo 
Cunha”. Do deputado Hugo 
Motta, desmentindo que seja 
um candidato ‘lançado’ pelo 
presidente da Câmara para 
provocar um segundo turno, 
na eleição para líder do PMDB 
– por essa leitura, Motta e 
Leonardo Quintão (MG), outro 
candidato, passariam ao se-
gundo turno, e se apoiariam, 
derrotando Leonardo Picciani, 
desafeto de Cunha e próximo 
do Palácio do Planalto.  

O TRT da Paraíba confirmou 
ontem o que a coluna, há dois 
dias, havia aventado a pos-
sibilidade: o Pleno decidiu, 
por unanimidade, reduzir o 
expediente no órgão – será, 
agora, das 7h30 às 14h30. 
A medida é para diminuir o 
consumo de energia e telefo-
nia. Juntamente com outros 
procedimentos adotados, 
estima-se que a economia 
poderá ser de R$ 3 milhões, 
até dezembro.  

DIsCIplInA E ‘REmADA nA IlhA’
O secretário executivo de Meio Ambiente, Fabiano Lucena, falou ontem da mobilização em favor 
da preservação do parque de Areia Vermelha. Criada em 2000, a Unidade de Conservação não 
possui um plano de manejo, conforme exige a legislação. A ideia é disciplinar a utilização, obser-
vando a questão ambiental e, ainda assim, incentivando o fluxo turístico. Domingo haverá o “Re-
mada na Ilha”, com o apoio do governo. Em ato simbólico, a ilha receberá o ‘abraço’ de militantes 
da causa. Concentração em Ponta de Campina, às 8h30.   

É atenção. Consumidor e profissionais de 
saúde. Observar se há “corpos estranhos” 
no produto é regra básica. A Anvisa con-
firma que as ampolas do Hypocaina 1%, 
do Laboratório Hypofarma, tinham alguns 
deles. Imagine que o cloridrato de lidocaí-
na, substância ativa do produto, é usado 
para anestesiar pacientes em cirurgias.  
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42 mEDICAmEntOs
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Profetisa do silêncio 

A freira Maria Valéria Rezende, que a 
Paraíba adotou, ganhou notoriedade como 
romancista, numa demonstração de que a 
idade mantém a força criativa. Ela é uma 
das muitas profetisas silenciosas que com 
suas atividades invisíveis fomentam o reino 
de paz construído pelas palavras e ações.

Não quero fazer análise crítica de seus 
premiados romances, porque prefiro fa-
lar da professora invisível que sentava nos 
toros de madeira à sombra das jaqueiras e 
dos cajueiros para ensinar crianças e adul-
tos a olhar o mundo pelos olhos do saber, a 
construir a vida guiada pelos livros e pelo 
Evangelho.

Tendo vivido entre os excluídos, os po-
bres entre os mais pobres que não tinham 
acesso a nada porque tudo era negado, seus 
livros chegam como o grito destes sem voz. 
Ela fala do que conheceu e vivenciou. Nos 
livros abordou a dor que sentiu; a dor que 
amenizou.

O grito de alerta de Maria Valéria sobre 
os problemas do Nordeste, agora por meio 
de seus livros, assemelham-se ao que su-
cedeu nas décadas de vinte e trinta do sé-
culo passado quando escritores de forma 
robusta escreveram romances tendo como 
cenário a seca. Naquela época havia os fa-
mintos retirantes da seca que saqueavam 
as cidades, hoje são os retirados do campo 
que fogem para as áreas periféricas porque 
cansados de tanto esperar.

Ela integrava um grupo de religiosos 
que, inspirados pela ação liberadora do 

Evangelho, animados por bispos como Dom 
Helder Câmara, Dom José Maria Pires, Dom 
Marcelo Carvalheira, Dom Antônio Fragoso, 
tendo ao lado padres do naipe de José Com-
blin, trabalhou entre os anos 1960 até 1990 
com a educação popular. Ensinava mais do 
que a alfabetização, levava a libertação.  

Eram pessoas silenciosas que levaram 
a alegria para aqueles que sendo pobres, 
achavam que deveriam morrer na situa-
ção de penúria, às vezes alimentados por 
visão religiosa de que a situação era von-
tade de Deus.

Chegou a Igreja que olhava os pobres. 
A Igreja invisível, combatendo a opres-
são, que ficou ao lado dos marginalizados. 
Estava nas periferias e nos campos com 
a mão estendida. Trabalhava silenciosa 
como as raízes das árvores. Como esta 
Igreja faz falta.

A leitura de seus livros nos dá prazer, é 
a água cristalina que sai do poço cavado no 
cascalho do Sertão, mostram a força e a cer-
teza de que a luta não foi inútil. As sementes 
brotaram desse mesmo cascalho rachado, 
porque a seiva do amor nunca fenece.  

Profetas e profetisas do silêncio sempre 
existiram. Eu os conheci. Ainda os temos 
distribuindo as sementinhas que fazem 
brotar esperança, às vezes incompreendi-
dos, mas fiéis à luz incandescente que os 
guia. Como precisamos deles.

A profetisa silenciosa agora nos conduz 
pelos caminhos da literatura, que são a for-
ma subliminar de nos ensinar.

profetas e profetisas do silêncio sempre existiram. Eu os conheci. Ainda 
os temos distribuindo as sementinhas que fazem brotar esperança”...

Artigo José nunes - jnunes48@hotmail.com

Você conhece a qualidade dos medicamentos que usa? Alguma vez pensou em que condições sani-
tárias eles são produzidos? É extensa a lista de remédios cuja comercialização foi proibida no país 
– retirados do mercado por um sem-número de irregularidades. De violações às normas técnicas de 
fabricação à vulnerabilidade das embalagens, que facilitariam a contaminação; da troca de bulas e 
de lotes entre medicamentos distintos à pior delas, à falsificação. Há de tudo. Até laboratório, como 
o Eurofarma, comercializava produto cujo registro havia sido cancelado a pedido da própria em-
presa. Mas a falsificação, como dissemos, é o dado mais perturbador. As autoridades constataram 
que o medicamento Ledisofo (Ledipasvir/Sofosbuvir –cápsulas), para tratamento de Hepatite C, era 
falsificado. O laboratório notificado, o Lafepe, do Governo de Pernambuco, não havia fabricado o lote, 
que continha sua marca, comprovando a falsificação. A lista de negligência com o consumidor não 
para. Medicamentos à base de dipirona (antitérmico e analgésico) e Diclofenaco (anti-inflamatório), 
de uso diário por muitos, estavam com suas fórmulas alteradas. A coisa funciona assim: o labora-
tório regulamenta o medicamento na Anvisa e, logo após, começa a fabricá-lo em desacordo com 
o registro e, lógico, em desfavor das pessoas que irão utilizá-lo. É o que a Anvisa chama de “desvio 
de qualidade”. Sorrir não é o melhor remédio. É sério demais esse abuso ou prática negligente por 
parte de laboratórios. Nesse exato momento, alguém está com um medicamento suspeito à mão 
pronto a ingeri-lo. Sem saber estar sob risco.

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Ontem, o MP-Procon da Paraíba expediu 
o comunicado da proibição de 42 medi-
camentos que continham irregularidades 
atestadas pela Anvisa, em conjunto com a 
Vigilância Sanitária Estadual e os Conselhos 
Regionais de Medicina e Farmácia. Os medi-
camentos, portanto, serão retirados de cir-
culação, devido “ao alto grau de nocividade 
e periculosidade à saúde e segurança da 
população”.
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Governo entrega obras de educação 
e infraestrutura no Curimataú hoje

O governador Ricardo 
Coutinho visita, hoje, a re-
gião do Curimataú, onde en-
trega benefícios nas áreas de 
infraestrutura e educação à 
população dos municípios de 
Algodão de Jandaíra, Sosse-
go e Cuité. As obras a serem 
entregues representam um 
investimento superior a R$ 
10,5 milhões.

Às 11h, o governador 
Ricardo Coutinho entrega 

mais uma obra do Progra-
ma Caminhos da Paraíba, 
retirando mais uma cidade 
do isolamento rodoviário. 
Trata-se da pavimentação da 
PB-127, ligando o entronca-
mento da BR-104 a Algodão 
de Jandaíra, numa extensão 
de 11km. Foram investidos 
R$ 7.612.153,00, recursos 
do Tesouro do Estado. A obra 
beneficia uma população de 
2.461 habitantes do municí-
pio. O tráfego médio diário é 
de 144 veículos entre auto-
móveis, camionetas, ônibus, 
caminhões e motos.

O diretor de Operações 

do Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER), Hélio 
Cunha Lima, diz que Algodão 
de Jandaíra é a 33ª cidade da 
Paraíba a sair do isolamento. 
A obra, segundo ele, atende 
diversas reivindicações da 
população, oferecendo con-
dições dignas de tráfego de 
veículos aos seus usuários, 
especialmente no escoamen-
to da produção agrícola.

Sossego
No município de Sos-

sego, o governador Ricardo 
Coutinho entrega o novo 
prédio da Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio 
José Vitorino de Medeiros, 
durante solenidade previs-
ta para as 15h. A nova sede 
da unidade escolar possui 
sete salas de aula, bibliote-
ca, laboratório de informá-
tica, laboratório de ciências 
humanas, refeitório, entre 
outras dependências. Foram 
investidos R$ 1.589.903,51. 
A escola possui 259 matricu-
lados e funciona nos turnos 
da manhã, tarde e noite.

Cuité
Às 16h30, Ricardo vi-

sitará o município de Cui-

té, onde fará a entrega das 
obras de reforma e amplia-
ção da Escola Estadual de 
Ensino Fundamental André 
Vidal de Negreiros e cons-
trução do ginásio, repre-
sentando um investimento 
de R$ 1.337.214,46. Foram 
realizados os serviços de es-
quadrias (portas e janelas), 
revestimento em cerâmica, 
recuperação da coberta, da 
calçada, piso em granilite, 
recuperação das instalações 
elétricas, hidrossanitária, 
combate a incêndio, telefô-
nica e lógica e pintura em 
toda a escola.

A unidade de ensino re-
cebeu ainda mais três salas 
de aula, uma nova bateria 
de banheiros e um ginásio 
de esportes, para melhor 
atender os 780 estudantes 
matriculados. O ginásio foi 
contemplado com o fecha-
mento lateral, cobertura 
em estrutura metálica, piso 
em granilite, iluminação, 
demarcação e colocação de 
acessórios (trave de futsal, 
tabela de basquete e supor-
te para fixação de rede de 
voleibol), instalação elétri-
ca, instalação hidrossanitá-
ria e pintura.

3 cidades serão beneficiadas 
com investimentos de 
mais de R$ 10,5 milhões

O governador Ricardo Coutinho 
recebeu, na manhã de ontem, a vi-
sita de representantes do Banco do 
Nordeste (BNB). Durante a reunião, 
foram avaliadas parcerias do Go-
verno com a instituição bancária. O 
secretário de Estado do Desenvolvi-
mento da Agropecuária e da Pesca, 
Rômulo Montenegro, também par-
ticipou do encontro.

Na ocasião, Ricardo destacou a 
importância de expandir as parcerias 
e buscar financiamentos que visam 
facilitar o trabalho dos agricultores e 
pequenos empreendedores. “Quere-
mos ampliar as perspectivas de inves-
timentos do BNB para este ano, em 
vários setores da Paraíba”, disse.

Em 2015, o Banco do Nordeste 
injetou cerca de R$ 1,5 bilhão na 
economia do Estado. “Pretende-
mos abrir, em breve, a 21ª agência 
do BNB na Paraíba. Somente em 
2015, na área de micro e pequenas 
empresas, o banco disponibilizou, 
aproximadamente, R$ 185 milhões 
para incentivo ao setor. Este ano, 
pretendemos investir cerca de R$ 
820 milhões em áreas como agro-
pecuária, indústria, comércio e ou-
tros serviços. Buscamos continuar 
e também ampliar as parcerias 
junto ao Estado”, destacou o su-
perintendente do BNB na Paraíba, 
Wesley Maciel.

Parcerias com representantes do BNB são discutidas

O governador Ricardo Coutinho pretende conseguir financiamentos para facilitar o trabalho dos agricultores e pequenos empreendedores no Estado

FOTO: Secom-PB

A mentira expande seus tentáculos, a 
ignorância compra espaços reais e virtuais, 
a violência é tão grande, o egoísmo lança 
tantas chamas... que corre-se o risco de que 
evaporem-se as singulares e belas histórias 
de amor.

nnnnnnnnnnnn
Histórias como a do casal de amantes 

que viveu sem sexo durante um ano, 
mesmo tendo encontros diários.

Tudo começou num shopping, depois 
que ficaram três meses trocando e-mails 

Eros e Chronos: no amor venceu o tempo

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

nnn 
Abelardo 
Jurema 
Filho (foto) 
vai tomar 
posse - em 
solenidade 
a partir das 
19h de hoje 
- na cadeira 
nº 12 da 
Academia 
Paraibana 
de Letras, 
cujo ocupante anterior foi 
seu amigo e historiador 
Wellington Aguiar.
nnn  A festa será no 
Jardim Akademus, na 
APL, que tem a pre-
sidência de Damião 
Ramos Cavalcanti. Tudo 
indica que o governador 
Ricardo Coutinho e o 
prefeito Luciano Carta-
xo marcarão presenças.
nnn Jornalista, 
multimídia, escritor (e 
dos bons, como se vê 
no livro “Cesário Alvim, 
27”), Abelardo honra os 
quadros da Casa Coriola-
no de Medeiros. 
nnn Há duas novas 
vagas a ser disputadas na 
Academia: foram as dei-
xadas por Adyla Rabello 

e Paulo Galvão. Para a 
primeira, meu voto está 
mais que definido: em 
Socorro Aragão.
nnn O acadêmico Wills 
Leal não poderá estar 
na posse de Abelardo. 
Wills está no hospital da 
Unimed-JP, preparando-
se para fazer, na próxi-
ma segunda-feira, uma 
cirurgia envolvendo três 
mamárias. Falei com Wills 
ontem à tarde e ele está 
de bom astral e confiante 
no resultado do trata-
mento cirúrgico. A equipe 
da cirurgia será chefiada 
pelo médico Maurílio 
Onofre Deininger, um es-
pecialista de alto conceito.
Teremos Wills ainda 
muitos anos agitando a 
cultura local.

Geleia geral

até usaram as chamadas 
“direct messages” do Twitter 
com certa cautela, para que 
seus respectivos amigos 
não entendessem que 
estava nascendo um grande 
amor.

No shopping jantaram, 
foram à cafeteria e 
examinaram cada gesto um 
do outro como se fossem 
extraterrestres. De lá foram 
a um bar, onde a conversa 
aprofundou-se.

Despediram-se com a 
certeza de que, de alguma 
forma, consolodariam-se 

como amantes.
Durante um ano viveram descobertas 

mútuas, encontrando pontos comuns.
Foram ao zoológico, fotografaram 

animais, até que à noite foram ao litoral e  
deixaram-se percorrer pelos raios da Lua 
Cheia à beira-mar de maré alta.

Viram filmes como se fossem 
namorados, trocaram presentes e 
gentilezas, foram a restaurantes não 
frequentados por amigos comuns e 
sentavam-se lado a lado.

Compraram celulares dentro do mesmo 
plano e ficavam conversando horas sobre o 
amor e o mundo, e um dia tomaram banho de 
chuva como numa cena de cinema.

Numa noite, decidiram ir a um hotel. 
Ficaram quase quatro horas conversando 
na cama de casal, mas não passaram de um 
prolongado aperto de mão.

nnnnnnnnnnnn
Os deuses Eros e Chronos a tudo 

observavam a um distância entre eles 
combinada.

Depois de um ano, os deuses fizeram 
sua invisível, mas poderosa intervenção. 
Uma discussão telefônica por causa de 
religião, outra por música, outra por 
qualquer coisa.

O desgaste apareceu como 
monstro indomável. Tudo terminou 
inesperadamente, como no gosto 
amargo de uma frase musical de Caetano 
Veloso: “Existirmos, a que será que se 
destina?”...

Viveram sem sexo, pois uma 
combinação pacífica traçada no 
inexplicável  Olimpo, fez com que Eros a 
Chronos cedesse. 

Venceu o tempo.



Inscrições começam na 
próxima 2ª feira e vão 
até o dia 25 de fevereiro
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Espep abre processo simplificado 
para o seu quadro de professores

As inscrições para o Pro-
cesso de Seleção Simplificado 
de Credenciamento de Pro-
fissionais Especializados para 
integrar o cadastro de presta-
dores de serviços de formação 
continuada (Instrutoria, Con-
sultoria e Correlatos) serão 
abertas na Escola de Serviço 
Público do Estado da Paraíba 
(Espep), na próxima segunda-
feira, dia 25, e se estenderão até 

o dia 25 de fevereiro. 
Segundo informações do 

superintendente da Espep, 
professor Flávio Romero Gui-
marães, as atividades acadêmi-
co-pedagógicas desenvolvidas 
pela entidade já qualificaram 
milhares de servidores em 
mais de 800 cursos na capital. 
As metas da Espep para este 
ano são ampliar a prestação de 
serviço visando a qualificação 
dos servidores através de cur-
sos e palestras.

A Escola de Serviço Públi-
co do Estado da Paraíba (Es-
pep), se situa no bairro de Man-
gabeira VII, em João Pessoa, e as 
normas gerais do processo de 
Seleção Simplificado para cre-

denciamento de profissionais 
estão à disposição dos interes-
sados no site oficial do governo 
do Estado (www.paraiba.pb.
gov.br/administração/espep).

José Alves
zavieira2@gmail.com

Curtas

Polícia prende seis 
pessoas em Remígio

Nove presos e 
armas apreendidas

CPTRaN aPReeNde dRogas Com adolesCeNTe em CamPINa gRaNde

Um trabalho desenvolvido pelo 
Grupo Tático Especial (GTE) da 12ª 
Delegacia Seccional, em Esperança, 
realizou ontem a Operação Remador, 
que cumpriu seis mandados de prisão 
e 14 de busca e apreensão contra uma 
quadrilha que agia em Remígio em casos 
de homicídio, roubo e ainda tráfico de 
drogas.

A Polícia Militar apreendeu três 
espingardas calibre 12 e oito revólveres, 
e deteve nove pessoas por porte ilegal 
com os quais se encontravam as armas. 
As prisões e apreensões aconteceram 
em 5 cidades do Estado. As ações fazem 
parte da intensificação do policiamento 
em decorrência da Operação Férias, que 
prossegue até o fim do mês.

A Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) da Polícia Militar apreendeu cerca de 4,5kg de maconha e um adolescente suspeito de 
tráfico de drogas na tarde de ontem, em Campina Grande. Na ação, policiais do CPTran, quando em rondas no bairro de Cruzeiro, suspeitaram 
de dois indivíduos que estavam em motocicletas, mas ao dar ordem de parada, eles fugiram nos veículos. “Saímos em perseguição às duas 

motocicletas pelas ruas do bairro, porém só alcançamos uma, e na abordagem encontramos vários tabletes de maconha na mochila do suspeito”, 
disse o sargento Nunes, comandante da equipe de policiais. Com o suspeito, de 17 anos, foi apreendida uma mochila com aproximadamente 
4,5 Kg de maconha. O adolescente apreendido foi conduzido à Delegacia da Infância e Juventude e autuado pelo ato infracional.

Cumprimento de 
mandados de prisão

Passe livre faz 5º 
protesto em sP

A Polícia Militar cumpriu dois 
mandados de prisão em João Pessoa, 
Guarabira e Alagoa Grande. Em João 
Pessoa, foi preso Everton Silva do 
Nascimento, 29. Em Guarabira, foi preso 
Severino Batista do Nascimento, 60. Já 
em Alagoa Grande, em cumprimento a 
mandado de prisão, foi detido Marcos 
Antônio Galdino da Costa, de 23 anos, 
suspeito de homicídio qualificado.

O Movimento Passe Livre (MPL) 
realizou ontem, por volta das 17h, a quinta 
manifestação contra o aumento da tarifa 
do transporte público coletivo em São 
Paulo. Os manifestantes se concentraram 
em frente ao Terminal Parque Dom Pedro II, 
na região central da cidade. Eles saíram em 
passeata porque a PM não permitiu que o 
percurso da caminhada fosse o estipulado 
pelo movimento.

Felipe melo ganha 
processo na Justiça

O volante Felipe Melo, da Inter de Milão, 
comemorou nas redes sociais por ter vencido 
o processo movido contra o jornalista Renato 
Maurício Prado, da Fox Sports e de O Globo. 
“Estou rindo à toa. Na verdade, foi ele quem 
me processou pelo desabafo que fiz a ele em 
minha rede social, após ser ofendido, por anos, 
gratuitamente, e não conseguir, sequer, direito 
de resposta, comemorou Melo.

mulher é obrigada a 
andar nua pelas ruas

Uma jovem de 22 anos foi obrigada 
a andar sem roupa pelas ruas em Nova 
York pelo namorado Jasson Melo, 24. 
O rapaz gravou a cena com um celular 
e compartilhou na internet. No vídeo, é 
possível escutar os palavrões que ele diz 
à garota. Segundo a imprensa americana, 
Jasson decidiu humilhar a namorada 
depois de flagrá-la trocando mensagens 
e fotos nuas com outros homens.

FOTO: secom-PB

OAB-PB vai 
acionar o STF 
contra horário 
no TRT13

A Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seccional Paraíba 
(OAB-PB), irá acionar o Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
contra a decisão do Tribunal 
Regional do Trabalho da 13ª 
Região (TRT-13), que aprovou, 
na sessão plenária da Corte 
ontem, proposta de redução 
do expediente forense do TRT-
13 para funcionar das 7h30 às 
14h30. Atualmente, o expedien-
te do TRT13 é das 7h às 17h. A 
redução, segundo o Tribunal, 
seria para reduzir gastos.

O vice-presidente da OAB
-PB, Raoni Vita, que acompa-
nhou a sessão do TRT e fez 
sustentação oral contra a pro-
posta, revelou que o presiden-
te da OAB-PB, Paulo Maia, já 
se reuniu com o presidente do 
Conselho Federal da OAB, Mar-
cus Vinicius, para discutir o 
encaminhamento a um pedido 
de providência, provavelmente 
uma Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI), do STF.

“Marcamos presença, dis-
tribuímos memoriais e reali-
zamos firme sustentação oral 
em defesa da manutenção do 
atual horário do TRT-13. Infe-
lizmente, o Tribunal optou por 
prosseguir com a alteração, re-
duzindo o seu funcionamento 
completo para o período das 
7h30 às 14h30. Neste exato 
momento, o presidente Pau-
lo Maia já está reunido pes-
soalmente com o presidente 
do Conselho Federal da OAB, 
Marcus Vinicius, para darmos 
encaminhamento a um pedi-
do de providência no STF. Os 
advogados e a sociedade não 
ficarão desassistidos. Vamos à 
luta”, declarou Raoni.

Ontem, a OAB-PB enca-
minhou ofício ao TRT-13 soli-
citando que a proposta fosse 
retirada de pauta. No ofício, 
a OAB-PB destaca que o STF, 
através de decisão do ministro 
Luiz Fux, concedeu medida 
liminar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI 
4578 MC/DF) movida pelo 
Conselho Federal da OAB.

A paraibana Maria 
Luzineide Santos, da 
Associação dos Defi-
cientes e Familiares (As-
def) conquistou ontem, 
a segunda medalha 
de ouro para o Brasil 
na Copa do Mundo de 
Halterofilismo Para-
límpico, que ocorre na 
Arena Carioca 1, locali-
zada no Parque Olímpi-
co da Barra, no Rio de 
Janeiro. Antes, Bruno 
Carra havia subido no 
lugar mais alto do pó-
dio, até 54kg.

Maria Luzineide 
sagrou-se campeã da 
disputa que unificou 
atletas das classes entre 
41 e 61kg. Ela compe-
te na divisão até 45kg, 
ergueu 83kg em sua se-
gunda tentativa. Como 
a disputa envolvia atle-
tas de mais de uma 

classe, um coeficiente 
foi utilizado para men-
surar as performances. 
A paraibana ficou com 
o ouro com 92,58 pon-
tos. Em segundo lugar, 
veio a chilena Camila 
Campos (até 55kg), que 
levantou 86kg, o que 
equivale a 88,23 pon-
tos. Fechou o pódio a 
sul-africana Chantell 
Stierman (até 59kg), 
que ergueu 87kg, o que 
rende  85,46 pontos. 

“Este resultado me 
deixa confortável com o 
meu desempenho. Mas 
a intenção é melhorar 
ainda mais a minha mar-
ca na próxima etapa da 
Copa do Mundo. Sei que 
posso chegar ainda mais 
longe. Eu tentei erguer 
87kg aqui, treinei para 
isso, mas infelizmente 
não deu. De qualquer 
forma, quero melhorar 
esta tentativa”, disse 
Maria Luzineide.

Paraibana conquista 
2ª medalha de ouro

HalTerOFilismO ParalímPiCO

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O jornalista, carnava-
lesco, historiador e crítico 
de cinema, Wills Leal, de 79 
anos, realizará na próxima 
segunda-feira, uma cirurgia 
de transmamaria, no Hospi-
tal da Unimed, na Torre. Ele 
foi internado na última quar-
ta-feira, para realizar os exa-
mes iniciais de rotina,  nos 
preparativos para enfrentar 
a cirurgia. O autor de vários 
livros está em apartamento 

no hospital, acompanhado 
de familiares e amigos. 

Wills frisou que a cirur-
gia estava nos planos e que 
está tranquilo e confiante 
que dará tudo certo. Segun-
do ele, o hospital tem uma 
equipe qualificada de profis-
sionais capacitados que está 
dando total assistência. “Ini-
cialmente tenho fé em Deus 
e depois apoio dos familiares 
e amigos para este desafio na 
vida. Estou psicologicamente 
bem e otimista que tudo dará 
certo”, avaliou.

Wills Leal é internado 
para realizar cirurgia 

na CaPiTal

Feliphe Rojas
Especial para A União

A partir do dia 24 des-
se mês a captura e pesca 
do caranguejo-uçá será 
proibida em todos os esta-
dos do Nordeste e no Pará. 
A medida visa assegurar o 
defeso da espécie durante 
o período de “andada” do 
caranguejo, ou seja, quan-
do os caranguejos machos e 
fêmeas saem de suas tocas 
e andam pelo manguezal 

para acasalamento e libera-
ção de ovos.

A proibição valerá até 
o dia 29 de janeiro e quem 
descumprir responderá à 
Lei nº 9.605/1998 (Lei de 
Crimes Ambientais) e a mul-
ta varia de R$ 700 a R$ 100 
mil, com acréscimo de R$ 
20,00 por quilo ou fração do 
produto da pescaria, ou por 
espécime quando se tratar 
de produto de pesca para 
uso ornamental. Além disso, 
o infrator poderá responder 

um processo junto ao Minis-
tério Público Estadual.

Quem já tem o caran-
guejo em estoque e preten-
de comercializar ou trans-
portar a espécie, deve se 
apresentar ao Ibama (Insti-
tuto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Na-
turais Renováveis) até hoje 
com uma relação detalhada 
dos estoques de animais 
vivos, congelados, pré-cozi-
dos, inteiros ou em partes e 
obter a autorização.

Captura e pesca proibidas a 
partir do próximo domingo

CaranguejO-uçá

A Espep vai ampliar a prestação de serviço e qualificar os servidores através de cursos e palestras

FOTO: emmanuel Noronha

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

milhares de ser-
vidores já foram 
qualificados em 
mais de 800 cur-
sos oferecidos 
pela espep, em 
João Pessoa
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Rui Leitão lançou seu 
terceiro livro, “Canções 
que falam por nós”
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Espaço Mundo recebe 
eventos temáticos
neste final de semana
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Curta “O hermitão das 
flores” é uma produção 
de Campina Grande

Vila do Porto e Móbile Café promovem shows 
e festa comandada por mulheres no palco 

FOTOS: Divulgação

Em sequência: Simona Talma e Carla Pi-
nheiro (principal), Dj Domênica, Mira Maya, 

a quadrinista Thais Gualberto - que fará 
noite de autógrafos - e Arthur Vieira

Encontrar os amigos ao pôr do sol 
acompanhado de um bom som de 
Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom 
Jobim mesclado ao jazz e uma boa 
comida ou participar de um en-
contro voltado para aproximar as 
mulheres. Essas são algumas das 
opções de lazer que a Vila do Porto 

e o Móbile Café estão oferecendo ao público 
hoje com o show da dupla ‘Jazz na Vila’ com os 
músicos David Kane e Rodrigo Marques e a festa 
‘Rock de Mulheres Jampa’. 

Os músicos David Kane e Rodrigo Mar-
ques dão início às festividades às 17h na Vila 
do Porto, logo após as 22h no Móbile Café será 
a vez das mulheres tomarem conta da noite e 
se apresentarem na festa ‘Rock de Mulheres 
em Jampa”. Os ingressos, de ambos os eventos, 
poderão ser comprados na bilheteria de cada 
um e os valores das festas variam de R$ 5 a R$ 
15 reais. O Circuito Varadouro Cultural acon-
tece em janeiro, mas segue até fevereiro com 
programação em diversos espaços do Centro 
Histórico de João Pessoa.

Abrindo a sexta-feira à dupla ‘Jazz na Vila’, 
que se conheceu por meio da banda paraibana Ma-
cumbia, mexe com o cenário musical voltado para 
o jazz com suas covers. A dupla iniciou através de 
encontros. Os rapares se encontraram, conversa-
ram e resolveram se juntar para formar o ‘Jazz da 
Vila’. “Estamos tocando desde muito tempo e eu 
sempre quis tocar jazz, mas não achava ninguém 
que tocasse também aqui na Paraíba. Daí por um 
encontro na banda macumbia conheci Rodrigo e 
achamos que seria bom ter uma dupla assim aqui 
em João Pessoa”, contou o músico David Kane.

O músico David Kane, natural dos Esta-
dos Unidos, veio ao Brasil pela primeira vez 
para ser missionário, porém ao retornar pela 
segunda vez ele resolveu fincar raízes em 
João Pessoa e tocar jazz. “Eu sou americano, e 
antes de vir ao Brasil eu tocava em igrejas lá 
em Washington D.C. Lá eu tocava de tudo um 

pouco, de jazz a música latina, mas foi aqui 
que me encontrei”, comentou David.

Já seu companheiro de dupla, Rodrigo 
Marques, é paraibano, e começou sua trajetó-
ria desde muito cedo.  Ao contrário de David, 
Rodrigo teve seu primeiro contato com o uni-
verso das artes através de sua mãe, que é ar-
tista plástica. Entre uma das exposições dela, 
Rodrigo viu um show ao vivo de um amigo de 
sua mãe que tocava saxofone. Daí em diante, 
o garoto se apaixonou pelo instrumento e deu 
início à sua carreia musical. 

 “Eu nasci entre várias obras, porque minha 
mãe é artista plástica e eu sempre tive convivên-
cia com arte. Então eu conheci um saxofonista 
amigo da minha mãe e me apaixonei. Depois 
disso comecei a ter aulas, fui pra UFPB e fiz meu 
curso de música e de lá me desembestei nesse 
meio”, disse o músico Rodrigo Marques.

Também no mesmo dia, no Móbile Café às 
22h, terá o evento intitulado ‘Rock de Mulher 
Jampa’. O objetivo da noite é mapear trabalhos 
artísticos de mulheres, de aproximá-las, man-
tê-las conectadas e criar uma rede de trabalho. 
Em sua terceira edição, a festa o Rock de Mulher 
acontece pela primeira vez em João Pessoa, 
unindo mulheres do Rio Grande do Norte e Pa-
raíba, em parceria com o espaço Vila do Porto. 

Entre as atrações da noite podemos desta-
car as cantoras natalenses, Simona Talma e Cla-
ra Pinheiro cantando músicas autorais e covers. 
Apresentando seus trabalhos solos teremos 
Clara com seu EP intitulado de ‘EntreAberta’ e 
Simona com os discos ‘A Moça Mais Vagal Que 
Há’ e  ‘Bang’, e algumas composições de Tal-
ma&Gadelha. Além do show, o evento vai contar 
também com a participação de Mira Maya, da DJ 
Domênica e Arthur Vieira, da banda Vieira.

Segundo Clara Pinheiro, o EP ‘EntreA-
berta’ surge de um processo de encontro 
dela com ela mesma. “Me questiono, busco 
encontrar e abandonar vários sentimentos 
que percorrem o universo feminino”, explicou 
a cantora. Clara disse ainda que, angústias 
de uma vida no limite entre ter e ser são as 
questões tratadas neste disco. 

Já a DJ Domênica comentou que, durante os 
intervalos dos shows será a sua vez de coman-
dar o som, porque por ser um evento feito por 
mulheres, nada mais justo do que a discote-
cagem exaltar apenas as rainhas. “No meu set 
eu pretendo passear por diversas influências, 
começando pelas deusas do rock clássico como 
Blondie, Joan Jett e Patti Smith, passando pelas 
rit das girls bands e terminando com as divas 
do pop e rock atual, pra todo mundo se jogar na 
pista do início. comentou a DJ.

Por sua vez, Simona apesar de dedicada ao 
trabalho autoral da Talma&Gadelha, dá umas 
pinceladas artísticas realizando alguns shows 
solo cantando músicas de Rita Lee. 

Na mesma noite, o público poderá conferir 
a noite de autógrafos da quadrinista e editora 
Thais Gualberto, com seu mais novo trabalho 
chamado “Olga, a sexóloga’. Segundo a qua-
drinista Thais Gualberto, o quadrinho Olga, a 
sexóloga conta a história de uma sexóloga pouco 
convencional, com muitos conselhos, mas pouca 
paciência. “Este livro é um apanhado com as 
melhores tiras da personagem ao longo dos seus 
seis anos de existência”, comentou Thais. 

E fechando a noite, a ilustradora, pintora 
e quadrinista Mariana Sales apresenta suas 
poesias os Zines “Kairos” e “Marionete”. Sua 
poética está relacionada ao feminino, ao exis-
tencialismo, as vivências, aos sentimentos, ao 
autoconhecimento e a busca eterna de sentido 
nas relações entre os seres. 

No evento, Mariana Sales estará com 
uma mesa onde venderá ilustrações, adesivos 
e suas histórias em quadrinhos em formato 
de fanzine. A Nu Camiseteria também estará 
presente com uma arara no evento para dar 
descontos especiais na Rock Mulher. A marca 
conta com designers, em sua maioria paraiba-
nos, mas já trabalham com artistas de Per-
nambuco e Santa Catarina.

Evento
A primeira edição do Circuito Varadouro 

Cultural foi realizada entre os dias 24 de abril 
e 11 de maio de 2014, com apoio do Governo 

Lucas Silva
Especial para A União

do Estado da Paraíba, através da Secretaria 
de Estado da Cultura. Com público estimado 
de 15 mil pessoas, a iniciativa contribuiu na 
democratização do acesso à cultura, formação 
de plateia, circulação de serviços e renda.

Em 2016, a programação do Circuito 
abrange espetáculos de teatro, circo, dança, mú-
sica, cultura popular, saraus literários, graffiti, 
intervenções urbanas, rodas de diálogo, além 
de exposições e exibições de filmes em diversos 
pontos da região. A proposta é, assim, ampliar 
o conceito de diversidade cultural, sustentabili-
dade, inovação e inclusão social. Num momento 
onde a produção artística paraibana se mostra 
com qualidade inegável e o intercâmbio com ar-
tistas de outros lugares é cada vez mais comum, 
o Circuito Varadouro Cultural Verão 2016 apre-
senta uma programação para todos os gostos.

Reconhecido pelo Ministério da Cultura 
com o Prêmio Economia Criativa 2011, no edital 
de Fomento a Iniciativas Empreendedoras 
Inovadoras, a rede Varadouro Cultural propõe 
o estímulo da circulação da produção cultural 
existente no Centro Histórico da capital. Dessa 
maneira, o Circuito Varadouro Cultural Verão 
2016 tem a ideia de valorizar a condição de 
território criativo paraibano junto a um público 
previsto de 30 mil pessoas.
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Rede Po(ética), criação coletiva 
da Cenário Cia de Dança, cuja 
temática está voltada para as 
redes sociais e as consequên-
cias do seu uso na sociedade 

atual, é uma das atrações da temporada 
2016 do Projeto Teatro Piollin, que está em 
cartaz hoje no Centro Cultural Piollin, pró-
ximo à Bica. Junto à criação coreográfica, a 
Cia buscou uma estética diferente para a vi-
sualização do espetáculo para que a plateia 
estivesse mais próxima e conectada com 
olhares diferentes dependendo do local de 
visualização. 

No sábado entra em cartaz o espetácu-
lo “Lebenswelt” da Paralelo Cia de Dança, 
cujo nome é uma expressão alemã tradu-
zida como “mundo vivido”. A montagem 
do espetáculo, que já se modificou desde 
sua estreia em 2014, é, antes de tudo, um 
trabalho sobre memória que se pluralizou 
esse ano, seguindo uma linha de fuga opos-
ta ao simbolismo da homenagem aos anos 
de trajetória da companhia.

 No domingo será a vez da apresenta-
ção da “Noite de Solos”, que também é da 
Paralelo Cia de Dança, e vai apresentar ao 
público cinco trabalhos em coreografias so-
los, sendo três deles inéditos e dois deles re-
apresentações. As artistas bailarinas-intér-
pretes são Ana Marques, Lília Maranhão e 
Joyce Barbosa, também criadoras dos solos. 
O Projeto Teatro Piollin 2016 é composto 
de espetáculos de teatro e dança, com apre-
sentação durante todo o mês de janeiro, de 
quinta a domingo, sempre às 20h.

Coreografias
Espetáculos coletivos e solos de dança  

na programação do Projeto Teatro Piollin

Foto: Rafael Passos

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

Com produção campinense e dire-
ção de Erik Medeiros o curta-metragem 
“O Ermitão das Flores” já começou a 
ser gravado em Campina Grande. A 
captação das cenas, que teve início na 
última terça-feira (12), segue até o dia 
18 de janeiro.  O curto além de ter um 
objetivo social-ecológico com a cidade 
de Campina Grande, conta a história 
do personagem principal ‘Onofre’ que 
faz um passeio por um engenhoso labi-
rinto existencial e espiritual, com foco 
na natureza. O curta é uma interven-
ção urbana e um documentário sobre 
um personagem fictício. 

Durante o filme, o público irá no-
tar que a história gira em torno de um 
jovem ator que busca renda em outros 
empregos pra sobreviver. Sempre em 
busca da sabedoria, iluminação e auto-
conhecimento, Onofre encontra no seu 
jardim e no cultivo de flores, sua razão 
existencial e qual seu propósito, entran-
do assim em comunhão com o mundo. 

“Todo o cenário foi produzido com 
material reciclável e explora de forma 
criativa a relação do homem com o 
meio ambiente”, ressaltou o diretor do 
filme Erik Medeiros.

Com financiamento do Fundo de 
Incentivo à Cultura Augusto dos An-
jos (FIC) o curta-metragem aquece a 
produção cinematográfica paraibana 
e tem como cunho social-ecológico a 
plantação de 700 mudas de flores em 
Campina Grande. Parte das mudas será 
plantada na Praça Alfredo Dantas, no 
Centro da cidade. Outra parte será di-
recionada à comunidade.

O diretor do curta Erik Medeiros 
disse ainda que, a cidade carece de 
flores e natureza. “Construiremos um 
cenário de beleza real, e que não será 

simplesmente desproduzido após as 
gravações, ele será literalmente planta-
do na cidade. As mudas serão doadas e 
plantadas em praças e locais públicos.”, 
comentou. 

A ação é uma parceria com a Pre-
feitura Municipal de Campina Grande, 
através da Secretaria de Serviços Urba-
nos e Meio Ambiente (Sesuma), que vai 
prestar serviço de logística e manuten-
ção das mudas. Portanto, o curta acaba 
explorando um mundo próprio, cons-
truído no seu espaço verde, onde ele 
eleva os sentidos em busca da sobrie-
dade e austeridade espiritual. 

O Ermitão das Flores foi concebido 
pelo diretor e roteirista Erik Medeiros 
há pouco mais de um ano. Formado na 
Academia Internacional de Cinema, em 
São Paulo, Erik carrega na bagagem a 
produção de cinco curta-metragens, 
entre eles “O Vendedor de Armas” 
(2013) e “A Prisão das Almas” (2014). 
“O Ermitão das Flores” tem lançamen-
to previsto para o segundo semestre 
desse ano.

“O objetivo é transpor a barreira 
da ficção para deixar uma mensagem 
real, física e viva. Realizar um filme com 
a beleza das cores vivas, um cenário re-
pleto de flores que depois das grava-
ções permanecerão na cidade, embele-
zando o ambiente urbano”, completou 
Erik Medeiros.

Sobre o FIC
O Fundo de Incentivo à Cultura Au-

gusto dos Anjos, conhecido como FIC 
Augusto dos Anjos, é o principal meca-
nismo de fomento à produção artística 
e cultural do Estado da Paraíba. Atra-
vés de patrocínio, o FIC tem por objeti-
vos estimular a formação, incentivar a 
produção e fomentar a preservação e 
a difusão dos patrimônios materiais e 
imateriais da Paraíba.

Curta “O Ermitão das Flores” realizou captação de imagens
CInema

Confira a programação

l Dia – 22 (sexta-feira)
Espetáculo – Rede Po(ética)
Grupo – Cenário e Cia de Dança - PB

l Dia - 23 (sábado)
Espetáculo – Lebenswelt 
Grupo – Paralelo Cia de Dança - PB

l Dia - 24 (domingo)
Espetáculo – Noite de Solos
Grupo - Paralelo Cia de Dança - PB

Saiba Mais
O Projeto Teatro Piollin teve a sua primeira edição 
entre 2012 e 2013. Nesse período contou com o pa-
trocínio do MinC, por meio do edital do Pronac 2011. 
Em seguida, se fixou como um festival de teatro no 
verão de 2015 – entre janeiro e fevereiro – e retorna 
agora em janeiro de 2016, durante quatro semanas, 
de 7 a 31/janeiro, buscando ofertar ao público que vi-
sita a cidade de João Pessoa nesse período do ano, e 
também aos seus moradores, uma programação com 
espetáculos da cidade e convidados de outras cida-
des do Nordeste. “A ideia é possibilitar esse encontro 
do público com a produção de diferentes Estados da 
região Nordeste, mas também de outros centros do 
País, mas que ainda não foi possível na dimensão 
que foi projetada a iniciativa, nessas duas últimas 
versões”, afirma Buda Lira, coordenador do projeto. O 
projeto integra o Circuito Cultural Varadouro.

Cenas dos bastidores da produção do filme que tem lançamento previsto para o segundo semestre

Lucas Silva
Especial para A União

Foto: Divulgação
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Roteiro

Em cartaz

Música

O legado de Sherlock Holmes

Livros em destaque

    Humor 

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

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

Espaço Mundo recebe festas temáticas 
com DJs consagrados neste final de semana

Rádio Tabajara

O escritor An-
thony Horowitz foi 
escolhido pelos her-
deiros de Arthur Co-
nan Doyle para levar 
à frente o legado do 
genial Sherlock Hol-
mes, personagem 
que é um detetive 
de renome interna-
cional. O resultado 
da empreitada já 
pode ser conferido 
no livro intitulado 
Moriarty (Editora 
Record, 350 pági-
nas, R$ 39, tradução 
de Maria Luiza X. de 
A. Borges). Na obra, 
o autor conta o que aconteceu depois do embate final 
que Sherlock manteve com seu arqui-inimigo Moriarty 
nas cataratas de Reichenbach, na Suíça, quando pare-
cem ter morrido ao despencarem lá de cima, conforme 
a trama de O problema final, obra considerada uma 
das mais clássicas da saga do investigador e publicada 
por Conan Doyle em 1893.

Não é à toa que o enredo de Moriarty começa 
exatamente após o incidente em Reichenbach, pois 
todos - os herdeiros de Conan Doyle e Horowitz - en-
tendem que Holmes e Moriarty não podem ter morri-
do. Na nova obra, quem conduz as investigações são 
o detetive Frederick Chase - um agente americano 
da Pinkerton que viaja de Nova York à Europa para 
tentar desvendar uma trama que parece envolver 
Moriarty e outro criminoso perigoso - e o inspetor 
da Scotland Yard Athelney Jones, que se inspira com 
afinco nos métodos de dedução de Sherlock Holmes.

Nesse sentido, enquanto tentam investigar o que, 
realmente, aconteceu em Reichenbach, já que o corpo 
de Holmes nunca apareceu e o de Moriarty pode, na 
verdade, ser o de qualquer pessoa (já que pouquíssi-
ma gente o viu pessoalmente), os investigadores vão 
lidar com um novo gênio do crime que começa a agir 
em Londres. E, sem Holmes para ajudar, terão que 
descobrir sozinhos quem é o perigoso e fatal bandi-
do, cujos negócios vão se ampliar muito na ausência 
de Moriarty.

Criadas pelo escritor Arthur Conan Doyle no 
fim do século XIX, as histórias protagonizadas por 
Sherlock Holmes e seus coadjuvantes – a exemplo do 
próprio Moriarty, o Dr. Watson e o inspetor Lestrade 
– sobreviveram ao tempo e vivem, hoje, um momento 
de glória na cultura pop. Na TV, séries como Elemen-
tary, da Universal, e Sherlock, da BBC, são campeãs 
de audiência; já no cinema, os filmes que tiveram Ro-
bert Downey Jr. na pele do detetive foram um enorme 
sucesso. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

O CONDE Tônio

Dando continuidade a mais uma 
semana de programação do Circuito 
Varadouro Cultural Verão 2016, o 
Centro Cultural Espaço Mundo pre-
parou três noites temáticas para ani-
mar o fim de semana: na sexta tem 
a festa Me Gusta Anos 90, no sábado 
tem o baile Black Power Night com 
vários DJs consagrados e no domin-
go acontece a VII Noche Mexicana 
com comida mexicana e discoteca-
gem de música latina.

Me Gusta Anos 90
Uma festa pra dançar, que com-

pleta 1 ano de muita ferveção, bem 
no verão! A cada edição, uma nova 
temática, estilos ou uma década. E 
nesta sexta-feira, os anos 90 estão 
de volta com hits que marcaram 
uma época que já causa nostalgia em 
muitos jovens e adultos, afinal não 
parece, mas já faz mais de 15 anos! 
No comando da pista estará mais 
uma vez a DJ residente Luiza Areas, 
que vem conquistando o público a 
cada edição. Os ingressos serão ven-
didos na hora a R$ 5 (meia) / R$10 
(inteira) e o evento começa às 23h.

Black Power Night
Com o intuito de promover a bla-

ck music em sua diversidade através 
de estilos como Funk, R’n’B, Rap, Trap, 
Raggamurf, Disco, Samba Rock, entre 
outros, a Black Power Night surgiu 
em Recife em 2007 e acontece em sua 
primeira edição em João Pessoa neste 

sábado. No line up estão DJ Alf (Dois 
Africanos), DJ Spider (idealizador do 
projeto-PE), DJ Sweven (Alemanha) e 
DJ Mapa. Os ingressos serão vendidos 
na hora a R$ 5 (meia) / R$10 (inteira) 
e o evento começa às 23h.

Noche Mexicana
Uma noite para tirar o paladar 

do eixo com um pouco da culinária 
mexicana e ‘bailar’ com música latina 
das mais diversas épocas e origens. 
No cardápio, deliciosos tacos, bur-
ritos, quesadillas e nachos, além de 
algumas adaptações de dar água na 
boca como os brigadeiros de tequila 
e os churros com doce de leite. A VII 
Noche Mexicana começa às 18h e a 
entrada é gratuita, com atendimento 
por ordem de chegada, por isso reco-
mendamos chegar cedo.

 

Uma apresentação que consiste no canto épico e medieval do 
menestrel Elomar Figueira Mello, juntamente com o violonista João 
Omar de Carvalho Melo. Juntos, no palco, trazem a experiência viva da 
preservação da cultura e da memória de todos os Sertões, e também da 
resistência e defesa desses. O show acontece hoje, a partir das 21h , no 
Espaço Cultural José Lins do Rego.

Um concerto que difunde a cultura, os costumes e a forma de 
expressão estética do homem de todos os Sertões e do Sertão de Aria-
no. As canções trazem referências históricas servindo não apenas como 
entretenimento, mas elemento de reflexão sobre a identidade, e também de 
formação de público para as nossas formas de expressão.

Música

Elomar e João Omar fazem 
show hoje em João Pessoa

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

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

 Serviço

FOTOS: Divulgação

PAI EM DOSE DUPLA (EUA 2015). Gênero: Comê-
dia. Duração: 96 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Sean Anders. Com Will Ferrell, Mark 
Wahlberg e Linda Cardellini. O longa conta a 
história de Brad (Will Ferrell) um executivo 
em uma rádio e se esforça para ser o melhor 
padrasto possível para os dois filhos de sua 
namorada, Sarah (Linda Cardellini). Mas eis 
que Dusty (Mark Wahlberg), o desbocado pai 
das crianças, reaparece e começa a disputar 
com ele a atenção e o amor dos pimpolhos. 
CinEspaço1: 17h (LEG). Manaría7: 19h (LEG). 
Mangabeira1: 20h25 (DUB). Tambía1: 20h15 
(DUB) 

REZA A LENDA (BRA 2016) Gênero: Ação. 
Duração: 86 min. Classificação: 14 anos. 
Direção:  Homero Olivetto. Com Cauã Reymond, 
Sophie Charlotte, Luisa Arraes. Na ação, Ara 
é um homem de poucas palavras, mas muita 
determinação. Ele vive em uma terra devas-
tada e sem lei que espera ansiosamente 
por uma espécie de messias que devolva a 
justiça e a liberdade, usurpadas pelo cruel 
Tenório (Humberto Martins). Auxiliado por 
sua gangue demotoqueiros armados, o rapaz 
irá lutar contra o universo ao seu redor e 
seus próprios dramas - como os ciúmes de 
sua mulher, Severina. CinEspaço 2: 14h, 16h, 
20h e 22h.

SNOOPY E CHARLIE BROWN – PEANUTS, O FILME 
(EUA 2015) Gênero: Animação. Duração: 
88 min. Classificação: Livre. Direção: Steve 

Martino. Com NoahSchnapp, Bill Melendez e 
Francesca Capaldi. A animação é baseada nos 
quadrinhos do cartunista norte-americano 
Charles M. Schulz. A série, conhecida no Brasil 
como Minduim, acompanha as aventuras de 
Charlie Brown, Snoopy e sua turma. CinEspaço 
3/3D: 13h50, 15h30 e 17h20 (DUB). Manaíra 
5/3D: 13h45 e 18h40 (DUB). Manaíra 9/3D: 
14h45 e 17h (DUB). Mangabeira 1/3D: 13h45, 
15h55 e 18h25 (DUB). Mangabeira  4/3D: 
14h30 e 16h45 (DUB). Tambiá 3/3D: 13h50, 
15h30 e 17h20. 

ATE QUE A SORTE NOS SEPARE 3 (BRA 2015) 
Gênero: Comédia. Duração: 107 min Classi-
ficação: 10 anos. Direção:Roberto Santucci, 
Marcelo Antunez. Com Leandro Hassum, 
Camila Morgado, Kiko Mascarenhas. Após os 
acontecimetos do último filme, onde perdeu 
a herança da família em Las Vegas, Tino 
(Leandro Hassum) procura um emprego fixo, 
sem sucesso. Um dia, é atropelado pelo filho 
do homem mais rico do país. Ao acordar depois 
de sete meses em coma, se surpreenderá com 
a notícia de que sua filha e o rapaz estão apai-
xonados. Convidado para gerir as finanças da 
empresa do pai do genro, para gerar dinheiro 
que usará para bancar o casamento, Tino 
consegue o inimaginável: falir a empresa, a 
maior do Brasil - o que gera um colapso na 
economia nacional. Manaíra3: 14h,  16h30, 
19h05 e 21h45. CinEspaço1: 19h. Tambiá4: 
16h45,  18h45 e 20h45  

VAI QUE DÁ CERTO 2 (BRA 2015) Gênero: 

Comédia. Duração: 98 min. Classificação: 14 
anos. Direção:  Mauricio Farias. Elenco: Danton 
Mello, Fábio Porchat e Lúcio Mauro Filho. Como 
os primeiros planos de enriquecer não deram 
certo, Rodrigo, Tonico e Amaral ainda precisam 
de dinheiro. Eles encontram um vídeo com 
cenas comprometedoras de Elói, e tentam 
chantageá-lo, mas os planos não funcionam 
como planejado. Até porque uma prima nada 
confiável e uma dupla de policiais corruptos 
também está interessada em faturar com 
essa história. Manaíra 2: 14h30 e  16h55. 
Tambiá 3: 14h10.

ALVIN E OS ESQUILOS: NA ESTRADA  (EUA 2015) 
Gênero: Animação ,  Aventura,  Comédia,  
Família. Duração: 136 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Walt Becker. Com Jason Lee, 
Kimberly Williams-Paisley, Justin Long . Dave 
(Jason Lee) está prestes a se casar com 
Samantha (KImberly Williams-Paisley), por 
mais que o filho dela não se dê muito bem com 
Alvin, Simon e Theodore. Eles decidem realizar 
o matrimônio em Miami, onde ficarão para a 
lua de mel, mas os pequenos esquilos não são 
convidados para a festa. É claro que o trio não 
ficará satisfeito e, por conta própria, resolve 
viajar até a cidade. Tambiá1: 14h15, 16h15 
e  18h15. Manaíra8:  13h05 e 15h20 (DUB).

STAR WARS - O DESPERTADOR DA FORÇA (EUA 2015) 
Gênero: Aventura, Ação, Ficção científica, Guerra. 
Duração: 136 min Classificação: 12 anos. Direção: 
J.J. Abrams. Com Daisy Ridley, John Boyega, Oscar 
Isaac. Sétimo filme da saga Guerra nas Estrelas, 

passado anos depois de O Retorno do Jedi.  Mana-
íra6/3D: 20h30 (DUB) Manaíra7/3D:  21h15 (LEG)
 
OS OITO ODIADOS (EUA 2015) Gênero: Faroeste. 
Duração: 167 mim. Classificação: 18 anos. 
Direção: Quentin Tarantino. Com Samuel L. 
Jackson, Kurt Russell e Jennifer Jason Lei-
gh.  Inspirado nos clássicos do gênero Sete 
Homens e um Destino (1960) e Os Doze Con-
denados (1967), o faroeste traz a história de 
uma diligência contendo vários passageiros, 
que são impedidos de continuar viagem por 
causa de uma nevasca. Logo, eles são vítimas 
de um ataque de caçadores de recompensas e 
outros criminosos.  Manaíra  8: 20h15 (LEG).

CAROL (EUA/REINO UNIDO 2015). Gênero: Drama. 
Duração: 118 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Todd Haynes. Distribuição: Mares Filmes. Com Cate 
Blanchett, Rooney Mara e Kyle Chandler. Nova York, 
início da década de 1950, Therese Belivet, está 
trabalhando em uma loja de departamento de 
Manhattan e sonhando com uma vida mais gra-
tificante quando conhece Carol Aird, uma mulher 
sedutora presa em um casamento fracassado. Já 
no primeiro encontro ambas sentem uma atração 
imediata e ardente, seguida de um sentimento 
mais profundo. Quando o envolvimento de Carol 
com Therese vem à tona, o marido de Carol a 
afronta, desafiando sua competência como uma 
mãe. Carol e Therese se refugiam na estrada, 
deixando para trás suas respectivas vidas, logo 
se vêem encurraladas entre as convenções e a 
atração mútua. CineEspaço 1: 14h30 e 21h20. 
Manaíra 8: 17h40 (LEG). 

Me Gusta Anos 90
Discotecagem Pop, Rock e
Trash Anos 90
22/1 (sexta), às 23h
R$ 5 (meia) / R$ 10 (inteira)

Black Power Night
DJ Alf (Dois Africanos), DJ Spider (PE),
DJ Sweven (Alemanha) e DJ Mapa
23/1 (sábado), às 23h
R$ 5 (meia) / R$ 10 (inteira)

Noche Mexicana
Comida Mexicana, Música Latina, 
Make-Up Calaveras & Catrinas e Promo 
de Tequila

SERVIÇO

Os DJs Sweven, Alf e Spider são atrações desta 
edição do “Circuito Varadouro Cultural” 
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Diversidade
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Foto: Evandro Pereira / Divulgação

Tem repercutido bem no 
meio cultural em diversos 
Estados brasileiros, bem 
como em outros países, a 
obra “Canções que falam 
por nós”, terceiro livro do 
jornalista e escritor Rui 
Leitão, lançada em de-

zembro último. O livro mostra canções 
de alguns músicos conhecidos no qual 
o autor estuda e compreende a música, 
procurando passar para o leitor a per-
cepção para as mensagens oferecidas 
pelo autor no momento em que estava 
compondo as letras das músicas.

A obra, produzida na editora e 
gráfica A União, traz o registro de 250 
crônicas de atraente e prazerosa leitu-
ra, dividida em 386 páginas, sendo elas 
inspiradas no resgate da Música Popular 
Brasileira. As músicas escolhidas são 
antigas e atuais, passando pela dita-
dura militar, época fértil na produção 
musical no País. Também fazem parte 
do livro, composições de compositores 
paraibanos que exaltam o Estado, como 
Chico César, Fuba, Erick Von Sohsten, Zé 
Ramalho, Katia de França, Pinto do 
Acordeon e Geraldo Vandré.

Ao descrever as letras, 
o autor se aprofunda nas 
pesquisas e nas dedu-
ções em músicas que 
retratam problemas 
sociais, a exemplo 

Aberta as inscrições para a nona edição do Curta Taquary
Festival internacional de curtas-

metragens confirma mostra em abril 
de 2016 e interessados podem se 
inscrever até 20 de fevereiro

Uma das principais vitrines de 
curtas-metragens do Brasil confirma 
as datas para a edição de 2016 e tam-
bém abre inscrições para a participa-
ção no festival. Com novo calendário 
no circuito cinematográfico brasileiro, 
o evento vai ocorrer entre os dias 18 a 
22 de abril e terá três mostras com-
petitivas: Nacional, Primeiros Passos 
e Dália da Serra. O Curta Taquary 
– Festival Internacional de Curta-
Metragem, abriu inscrições para sua 
9a edição com prazo até o dia 20 de 
fevereiro. Os interessados em parti-
cipar devem preencher o formulário 
no endereço eletrônico do festival 
(www.curtataquary.com) e enviar um 
link protegido dos filmes com senha 
(Vimeo ou Youtube), não há limite 
quanto ao número de trabalhos por 
participante e a inscrição é gratuita.  

Em 2016, a grande novidade do 
festival é a mudança em sua data. 
Consagrado no mês de novembro, 

o evento a partir deste ano passa a 
acontecer em abril, abrindo assim a 
agenda dos festivais no Estado. Além 
da exibição de filmes, a programação 
deste ano inclui seminários, oficinas, 
palestras e homenagens a persona-
lidades do cinema. Na edição 2015 
foram homenageados Camilo Caval-

cante e Gilda Nomacce e os grandes 
vencedores foram Gangarras, dos 
alunos do Educandário Coração de 
Jesus, na Mostra Dália da Serra, Uma 
Família Ilustre, de Beth Formaggini 
(PE), na Mostra Competitiva Nacional, 
e Contínuo, de Odécio Antonio e Car-
los Ebert (PB).

Escritor paraibano 
Rui Leitão é um 
exímio pesquisador 
de músicas, 
especialmente
das que retratam
problemas sociais

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

O festival, assim como no ano 
anterior, possui três mostras competi-
tivas: Nacional, Primeiros Passos (dire-
tor estreante) e Dália da Serra (alunos 
da região capacitados por oficinas), 
com os seguintes prêmios: Curta-
Metragem, direção, roteiro, direção 
de fotografia, edição, ator, atriz, 
direção de arte, som e trilha sonora. 
A seletiva Dálias da Serra também 
terá tais prêmios, exceto os de som, 
trilha sonora e direção de arte. Outro 
atrativo será a participação dos júris 
da Fepec – Federação Pernambucana 
de Cineclubes e ABD/APECI – Associa-
ção Brasileira de Documentaristas e 
Curtametragistas/ Associação Pernam-
bucana de Cineastas.

Surgido em 2005, o Curta Taquary 
exibiu em suas oito edições, para um 
público superior a 40 mil pessoas, 
cerca de 1.200 curtas de diversas lin-
guagens e formatos, contando com a 
presença de seus realizadores, oriun-
dos de várias partes do Brasil e de 
países da América Latina.

Mais informações aqui: http://cur-
tataquary.blogspot.com.br/

da canção “O Bêbado e o Equilibrista” e 
outras tradicionais que envolvem histó-
ria, política e momentos. A inspiração 
para escrever a obra, conforme relata 
Rui Leitão, partiu logo após ter publi-
cado a obra “1968 – O Grito de Uma 
Geração”, que foi escrito a partir das 
crônicas inspiradas nas letras de protes-
to lançadas à época da ditadura militar 
que eram publicadas em coluna diária 
em um site de João Pessoa.

“Era um esforço procurar interpretar 
a mensagem que o compositor desejava 
passar ao escrevê-las. Alguns leitores pas-
saram a me desafiar, solicitando 
que fizesse o mesmo com 
relação a outros estilos 
de músicas da MPB. 
Disso resultaram mais 
de trezentas crônicas, 
das quais selecionei 
duzentas e cinquen-
ta para incluí-las no 
livro “Canções 
que falam por 

nós”. O critério usado para compor a 
obra foi o de contemplar “as canções que 
melhor expressassem o sentimento do 
canto popular brasileiro, em toda a sua 
versatilidade, tanto no lamento quanto na 
comemoração, seja na nostalgia quanto na 
intensidade da vivência de prazeres, seja 
na declaração de amor quanto na angústia 
de uma decepção, seja na denúncia polí-
tica quanto na exortação às lutas ditadas 
por idealismo”, revela o autor.

Em João Pessoa o livro está sendo 
comercializado na Livraria do Luis, na 
Galeria Augusto dos Anjos, Centro; O 

Sebo Cultural, Av. Tabajaras, Cen-
tro e Buarque-se Café, em 

Intermares. Os interes-
sados também podem 
adquirir a obra dire-
tamente com o autor, 
através de contato 
pelo telefone 083 
987625644 (wahta-
sap) ou pelo email: 

iurleitao@hotmail.

Rui Cézar de Vasconcelos 
Leitão, nasceu em Patos, 
teve sua vida profissional 
dedicada a atividades 
bancárias e no exercício de 
cargos na administração 
pública. Na área cultural, foi 
secretário-executivo da 
Comissão Organizadora dos 
Eventos Comemorativos do IV 
Centenário da Paraíba, diretor 
presidente do Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico da Paraíba (Iphaep), 
diretor superintendente da 
Rádio Tabajara da Paraíba e 
superintendente do jornal e 
Editora A União. O escritor 
publicou três livros. “1968 – 
O Grito de uma Geração”, 
editado pela UEPB, “A 
essência da sabedoria popular 
– Crônicas”, pela A União, e 
“Canções que falam por nós”, 
também pela A União

Desnudando as canções 
Terceiro livro de Rui Leitão estuda letras de músicas
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IBGE vai contratar 1.409 
profissionais para o 
Censo Agropecuário

Dólar fecha a R$ 4,16; maior nível desde a criação do real

Cotação recorde
Em alta pelo terceiro 

dia seguido, a moeda nor-
te-americana fechou no 
maior nível desde a criação 
do real, em 1994. O dólar 
comercial encerrou nessa 
quinta-feira vendido a R$ 
4,166, com alta de R$ 0,061 
(1,47%). O recorde anterior 
tinha sido registrado em 23 
de setembro (R$ 4,146).

A moeda operou em 
alta durante toda a sessão. 
Na máxima do dia, por volta 
das 9h30, chegou a ser ven-
dido a R$ 4,172. Nas horas 
seguintes, a alta desacele-
rou, mas a cotação voltou a 
disparar depois das 16h. A 
divisa acumula alta de 5,5% 
em 2016.

O dólar subiu no dia se-
guinte à decisão do Comitê 
de Política Monetária do 
Banco Central (Copom) de 
manter a taxa Selic – juros 

Wellton Máximo 
Repórter da Agência Brasil

Alana Gandra
Repórter da Agência Brasil

A Softcom, empresa parai-
bana da área de informática e 
programas de computadores, 
segundo informou nessa quin-
ta-feira o diretor-presidente 
da empresa, Renato Rodrigues, 
está em Nova York  represen-
tando a Paraíba na National Re-
tail Federation, com a finalida-
de de trazer novidades na área 
para mercado brasileiro.  

A vice presidente da Soft-
com, Adriane Rodrigues tam-
bém está presente ao evento 
que mostra as novas novidades 
americanas e que já podem ser 
comercializadas no comércio 
varejista brasieiro.

Segundo afirmou Renato 
Rodigues, o desenvolvimento 
de parcerias foi um dos pontos 
fortes da feira. “Sim, marcas 
com clientes comuns estão de-
senvolvendo ações conjuntas 
em promoções e divulgações, 
amplificando suas forças de 

vendas”, explicou. Outro foco 
são os cupons de descontos im-
pressos que viraram uma febre 
nos EUA, que ainda não chegou 
ao mercado do Brasil. “Mas nós 
já temos bons casos no Brasil, 
como o Cliente Mais do Pão de 
Açúcar”, lembrou Rodrigues.

A personificação, a oferta 
de serviços personalizados às 
necessidades e expectativas dos 
clientes são alguns dos produ-
tos ofertados no evento. “Nesse 
item alertamos para a qualida-
de da informação da sua empre-
sa para não tomar decisões que 
não sejam corretas e produti-
vas”, alerta Adriane Rodrigues.

Integração de lojas físicas e 
virtuais, “onmichannel”, concei-
to multi canal, onde ha intera-
ção com os consumidores em di-
versos meios como mobile, redes 
sociais, lojas virtuais, totens e 
lojas físicas, são outros enfoques 
que o casal vai trazer para o mer-
cado paraibano e de Pernambu-
co, onde eles também atuam.  
Renato e Adriane lembram que 

a frase mais citada, nesse ano, 
na feira de New York foi: “Seja a 
cabeça do seu cliente”.

“Em anos de recessão, fide-
lização e relacionamento são 
chaves nessa interação entre 
empresa e cliente, além da pro-
dutividade: todos aqui falam 
que “1+1 precisa ser 3”  no que-
sito engajamento de colabora-
dores e fornecedores”, explicou 
Renato Rodrigues.

Softcom busca novidades em feira dos EUA
MARKETING E INFORMÁTICA

FOTO: Divulgação

FOTO: Divulgação

Feira de informática, uma das maiores do setor, apresenta avanços tecnológico desenvolvido pelas indústrias americanas

Dólar encerrou esta quinta-feira vendido a R$ 4,166, com alta de R$ 0,061; recorde anterior tinha sido registrado em setembro passado

Kubitschek Pinheiro
Especial para A União

Parceria firmada entre o 
Instituto Vital Brazil, laborató-
rio do governo do Rio, e a Uni-
versidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) prevê desen-
volver um soro contra o vírus 
Zika. A previsão é que o soro 
fique pronto em até três anos 
para o tratamento de pessoas 
infectadas pelo vírus.

O diretor científico do Vi-
tal Brazil, Cláudio Maurício de 
Souza, disse que a expectativa é 
que o soro funcione da mesma 
forma que o soro antirrábico. 
“A ideia é que, uma vez sendo 
administrado em um paciente 
com o vírus zika, ele (o soro) 
vai reconhecer as partículas vi-
rais, vai se ligar na capa prote-
tora dessas partículas promo-
vendo a sua inativação”.

“A gente acredita que esse 
soro vai ser uma ferramenta 
terapêutica bastante útil, que 
vai ajudar bastante na prote-
ção da gravidez das mulheres 
no Brasil”, disse o diretor.

De acordo com o presi-
dente do instituto, Antônio 
Werneck, uma vez aplicado 
o soro em grávidas, tão logo 
seja confirmado o diagnóstico 
da doença, poderá evitar que 
o vírus entre em contato com 
o feto e evitar a microcefalia, 
uma malformação que afeta o 
tamanho adequado da cabeça 
do recém-nascido. O Ministé-
rio da Saúde confirmou 230 
casos de microcefalia no País 
causados pelo vírus zika.

O vírus zika é transmitido 
pelo mosquito Aedes aegypti, 
o mesmo que transmite a den-
gue. Os sintomas geralmente 
desaparecem espontanea-
mente em até sete dias.

A doença se assemelha 
com a dengue por ter sinais 
semelhantes, como febre, 
manchas pelo corpo com co-
ceira, dor de cabeça e nas 
articulações, enjoo e dores 
musculares. Em alguns casos, 
o paciente pode apresentar 
olhos vermelhos. Antes de 
chegar para uso humano, o 
soro será testado em animais.

Os cartórios de registro 
civil emitiram 61.797 cadas-
tros de Pessoa Física (CPF) 
até a última segunda-feira 
(18), segundo a Receita Fe-
deral. Em dezembro de 2015, 
foi implementado o serviço de 
inscrição no CPF no momento 
da emissão da certidão de nas-
cimento. Atualmente, 1.079 
cartórios de registro civil ofe-
recem esse serviço.

A previsão da Receita é de 
que, até o final de 2016, os car-
tórios se tornem os principais 
emissores de CPF, superando 
os Correios. O Banco do Brasil 

e a Caixa Econômica Federal 
também emitem CPF. “A ins-
crição de CPF realizada nos 
cartórios agrega mais quali-
dade e segurança ao cadas-
tro da RFB [Receita Federal 
do Brasil]. Além disso, o ser-
viço é gratuito e traz como-
didade para o cidadão que 
necessita inscrever seu filho 
no CPF para os mais diver-
sos fins, como inclusão em 
programas assistenciais do 
governo, planos de saúde, 
abertura de conta corrente 
ou poupança, etc.”, destaca a 
Receita.

Parceria desenvolverá 
soro contra vírus zika

Cartórios já emitiram 
mais de 60 mil certidões 

DENGUE, CHIKUNGUNYA E FEBRE

BEBÊ COM CPF

National Retail 
Federation 
acontece em Nova 
York e é uma das 
maiores feiras 
aonde ocorrem 
lançamentos de 
novos produtos

básicos da economia – em 
14,25% ao ano. Juros menos 
altos deixam de atrair capi-
tais financeiros para o país, 
pressionando para cima a 
cotação do dólar.

O câmbio também foi 
afetado por fatores exter-
nos. A Bolsa de Xangai caiu 
3,23%, no menor nível des-
de dezembro de 2014. A 
desaceleração da China tem 

afetado o mercado global, 
apesar de o governo do país 
ter anunciado a injeção de 
600 bilhões de yuans na se-
gunda maior economia do 
planeta.

No ano passado, o país 
asiático cresceu 6,9%, a 
menor expansão dos últi-
mos 25 anos. A instabili-
dade na economia chinesa 
afeta países exportadores 

de commodities – matérias
-primas com cotação inter-
nacional – como o Brasil. A 
redução da demanda por 
produtos como ferro e soja 
barateia as exportações 
brasileiras. Com menos dó-
lares do comércio interna-
cional entrando no país, a 
cotação sobe.

Na Bolsa de Valores, o 
dia foi de leve recuperação. 
O índice Ibovespa, da Bol-
sa de Valores de São Paulo, 
encerrou esta quinta-feira 
com alta de 0,51 aos 37.837 
pontos. As ações da Petro-
bras, que ontem (20), fe-
charam no menor nível em 
13 anos, subiram. Os pa-
péis preferenciais, que dão 
preferência à distribuição 
de dividendos, fecharam 
em R$ 4,52, com alta de 
1,81%. As ações ordinárias, 
que dão direito a voto na 
assembleia de acionistas, 
encerraram em R$ 6,75, em 
R$ 6,33.
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1.409 profissionais serão contratados
oferta de empreGo pelo IBGe

São Paulo (AE) - O Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) lançou 
nessa quinta-feira, edital 
para contratação de 1.409 
profissionais temporários 
que vão trabalhar no Censo 
Agropecuário 2016. O edital 
foi publicado na edição de 
ontem do Diário Oficial da 
União (DOU). Para o Estado 
da Paraíba, o IBGE vai desti-
nar oito postos de trabalho.

Os 1.409 postos de tra-
balho serão distribuídos da 
seguinte forma: 223 vagas 
para a função de Analista 
Censitário (AC), distribuídas 
nas capitais dos 26 estados e 
no Distrito Federal; 700 vagas 
para a função de Agente Cen-
sitário Administrativo (ACA), 
distribuídas nas capitais dos 
26 estados e no Distrito Fede-
ral; e, 486 vagas para função 
de Agente Censitário Regional 
(ACR), em 459 municípios, 
distribuídos em 24 estados.

A inscrição deverá ser 
efetuada somente via inter-
net, no período de 26 de ja-
neiro a 22 de fevereiro, na 
página da Fundação Cesgran-
rio (www.cesgranrio.org.br). 
As provas objetivas estão 
previstas para 22 de maio, 
com duração de 4 horas, das 
13h às 17h (considerando o 
horário de Brasília/DF). Mais 
informações podem ser obti-
das no site do Diário Oficial 
da União.

China vai desfalcar 
o futebol brasileiro

Há alguns anos a China figu-
ra como o país que mais importa 
produtos brasileiros. Só em 2015, 
os negócios movimentaram mais 
de R$ 35 bilhões. Soja, minério e 
carne foram alguns dos produtos 
mais vendidos pelo Brasil. Porém, 
outra matéria-prima vem chaman-
do atenção dos chineses: o futebol. 
Segundo dados da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), nada 
menos que 31 jogadores brasileiros 
deixaram o país rumo ao Oriente 
em 2014 e 2015. Neste começo de 
2016, o apetite chinês pelo esporte 
nacional só cresce. 

abordagem policial 
tem orientação

 O Conselho Estadual de De-
fesa dos Diretos da Pessoa Humana 
do Estado de São Paulo (Condepe) 
lançou nessa quarta-feira, a carti-
lha “Abordagem Policial”, com orien-
tações sobre o que pode e o que 
não pode ser feito por agentes de 
segurança durante procedimentos 
de abordagem. O objetivo é fazer 
com que a população conheça seus 
direitos, sobretudo nos bairros em 
que mais acontecem incidentes de 
abordagens malfeitas”, afirmou 
o presidente do Condepe, Rildo 
Marques de Oliveira. “Nós estamos 
incentivando que a população de-
nuncie nos órgãos de controle.”

Cobrança em celular 
é ilegal, diz proteste

A Proteste Associação de 
Consumidores pediu providências da 
Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) sobre ligações de celulares 
recebidas por consumidores em que 
aparece o número do próprio usuário 
no visor do aparelho ou um número 
não identificado. Segundo a entidade, 
as ligações são cobradas dos usuários 
que recebem a ligação, tanto no plano 
pré-pago quanto no pós-pago. O pre-
sidente da Anatel, João Rezende, disse 
nessa quinta-feira que desconhece o 
assunto e que vai procurar saber como 
isso funciona  para poder comentar o 
pedido de explicações da Proteste. 

Secretários debatem 
a Base Curricular

Mais de 100 secretários muni-
cipais de Educação estão em Brasília 
para discutir a construção da Base 
Nacional Comum Curricular para as 
escolas brasileiras. Eles participam 
do seminário “Base Comum Curricular 
em Debate: Desafios, Perspectivas e 
Expectativas”, promovido pela União 
Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação (Undime). A base está 
prevista em lei, no Plano Nacional de 
Educação (PNE), e vai fixar conteúdos 
mínimos de cada etapa da educação 
básica, que vai da educação infantil 
ao Ensino Médio. A expectativa é que 
o documento fique pronto este ano. 

ladrão passa mal e 
morre em assalto

Imagens gravadas por câme-
ras de segurança mostram o mo-
mento em que um rapaz entra em 
uma farmácia e, fingindo estar arma-
do, anuncia o assalto. A funcionária, 
assustada, fica parada. Mas, quando 
o bandido vai até o caixa para pegar 
o dinheiro, passa mal, cai desacorda-
do e morre em seguida. O caso acon-
teceu no domingo, 17, por volta das 
23 horas. A farmácia fica na Avenida 
Ragueb Chohfi, na zona leste. Fun-
cionários informaram que o bandido 
não conseguiu roubar nada. A Polícia 
Civil afirmou que o rapaz estava ape-
nas com um celular na cintura e sem 
documentos de identificação.

O Brasil registrou a per-
da de 1.542.371 postos de 
trabalho formal em 2015, re-
presentando queda de 3,74% 
em relação ao estoque (nú-
mero total de empregos for-
mais) do ano anterior. 

O estoque de empre-
gos para o mês de dezembro 
de 2015 atingiu o total de 
39.663.114, resultado infe-
rior ao registrado em dezem-
bro de 2014 (41,205 milhões) 
e de dezembro de 2013 
(40,785 milhões).

Os setores que mais re-
gistraram queda foram a in-
dústria de transformação e 
a construção civil - 608.878 
e 416.959 vagas, respecti-
vamente. A agropecuária foi 
o único setor que apresen-
tou resultado positivo em 
2015, com 9.821 postos de 
trabalho a mais do que no 
ano anterior.

De acordo com o minis-
tro do Trabalho e Previdên-
cia Social, Miguel Rossetto, 
o resultado é o pior já regis-
trado desde 1992. “2015 foi 
um ano difícil. Os números 
não são bons”, disse. “Mas as 

conquistas dos últimos anos 
estão preservadas, pois o es-
toque de empregos continua 
alto”, completou. “Não é cor-
reto afirmar que 2015 des-
truiu as conquistas dos últi-
mos anos. Continuamos com 
mercado formal elevado no 
País. Mesmo que os números 
não tenham sido positivos”, 
reforçou Rossetto. 

Os dados mostram que 
todas as grandes regiões do 
País reduziram o nível de 
emprego formal: Sudeste 
(-891.429 postos ou -4,09%), 
Nordeste (-254.402 postos 
ou 3,74%), Sul (-229.320 
postos ou -3,08%), Norte 
(-100.212 postos ou -5,15%) 
e Centro-Oeste (-67.008 pos-
tos ou -2,08%).

Da mesma forma, todas 
as unidades da Federação 
apresentaram queda no con-
tingente de vagas em 2015. 
As maiores retrações foram 
registradas em São Paulo 
(-466.686 postos ou -3,65%), 
Minas Gerais (-196.086 pos-
tos ou -4,58%), Rio de Ja-
neiro (-183.686 postos ou 
-4,69%), Rio Grande do Sul 
(-95.173 postos ou -3,55%) e 
Pernambuco (-89.561 postos 
ou -6,43%).

Perda de 1,5 mi de vagas
Paula Laboissière
Da Agência Brasil

A construção civil poderá per-
der mais empregos em 2016 do que 
os cortes registrados no ano passa-
do, afirmou o presidente da Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC), José Carlos Martins.

De acordo com o executivo, as 
obras públicas que estão em andamen-
to, incluindo o segmento mais popular 
do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e 
os projetos do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC), devem acabar 
antes do fim de 2016. “Não tem obra 
começando, só acabando. E terminou 
a obra, dispensa o trabalhador”, afir-
mou o presidente da CBIC.

O executivo ressaltou que, para 
evitar esse cenário, é necessário a “re-
dução do tamanho do Estado” e não 
se pode mais aplicar reduções de in-
vestimento.

Ele explicou que o ano de 2015 
foi marcado pela falta de recursos 
públicos, levando a atraso em paga-
mentos do governo para empresas, 
e pelo esvaziamento da caderneta 
de poupança, limitando os recursos 
para empréstimos. Este ano, por sua 
vez, poderá registrar a falta de repo-
sição de obras. “Não tem perspectiva 
de obra nova de infraestrutura ou da 
faixa 1 do Minha Casa. Precisa começar 
um novo ciclo, caso contrário, não tem 

como segurar o emprego”, afirmou. A 
construção civil perdeu 416.959 vagas 
no ano passado e foi o segmento com 
segundo maior número de cortes, de 
acordo com dados do Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempregados 
(Caged) divulgados nessa quinta-feira 
pelo Ministério do Trabalho e Empre-
go (MTE). O resultado foi melhor do 
que o projetado pela CBIC, de 450 mil. 
“No ritmo que vínhamos, a expectati-
va era pior, mas percebemos que não 
tinha mais onde cortar”, disse o presi-
dente da CBIC.

O executivo pede medidas es-
truturais na economia e discute com 
desconfiança possíveis estímulos do 
governo. “Se forem aplicadas medi-
das estruturais na economia, o em-
prego pode estabilizar ou, pelo me-
nos, não cair. Mas se não diminui o 
tamanho do Estado ou continuar cor-
tando investimento, vai para o bura-
co”, afirmou Martins. “A diminuição 
da máquina pública abre espaço para 
queda de juros, porque reduz o risco. 
Com isso, cai o custo de investimento”, 
acrescentou.

Sobre o impasse político, Martins 
disse entender que o governo não tem 
atualmente “muita representação no 
Congresso”, o que seria necessário 
para aplicar medidas de ajuste. “Ou 
ele recupera a força no Congresso ou 
a sociedade se organiza para que isso 
aconteça”, disse o presidente da CBIC.

Construção vai demitir mais
Lucas Hirata
Da Agência Estado
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“Não tem obra começando, só acabando. E terminou a obra, dispensa o trabalhador”, diz a CBIC

O governador do Distrito Fe-
deral (DF), Rodrigo Rollemberg, 
assinou nessa quinta-feira, Dia 
Mundial da Religião e Dia Nacio-
nal de Combate à Intolerância 
Religiosa, o decreto de criação da 
Delegacia Especial de Repressão 
aos Crimes por Discriminação Ra-
cial, Religiosa ou por Orientação 
Sexual ou contra a Pessoa Idosa 
ou com Deficiência.

A delegacia é a quarta do 
País criada para combater os cri-
mes de discriminação. As primei-
ras são as de Mato Grosso, do 
Pará e do Piauí.

Autor da lei que deu origem 
à delegacia, o deputado distrital 
Lira (PHS) disse que, embora o ra-
cismo e a discriminação tenham 
de ser combatidos nas escolas, 
existem em Brasília vários indí-
cios de racismo e perseguições a 
templos religiosos, o que tornou 
necessária a criação da delegacia 
para que as vítimas de tais cri-
mes tenham um local específico 
ao qual se dirigir para apurar os 
fatos. “Infelizmente, no Brasil, 
algumas coisas só funcionam por 
imposição”, afirmou o deputado. 
A coordenadora de Comunidades 
de Matriz Africana de Terreiros 
da Fundação Cultural Palmares, 

Adna Santos de Araújo, conhe-
cida como Mãe Baiana, cujo ter-
reiro de candomblé no Paranoá 
(DF), foi incendiado no dia 27 de 
novembro do ano passado, disse 
que delegacias como essa são ne-
cessárias para todas as religiões.

“Precisamos aplaudir a inicia-
tiva, porque, agora, sim, temos 
onde registrar nossas queixas. 
Aonde íamos, as delegacias não 
queriam registrar os boletins de 
ocorrência, e agora temos onde 
fazer o registro. Quando o gover-
nador foi à minha casa, ele sentiu 
na pele a necessidade da criação 
dessa delegacia”, acrescentou 
Mãe Baiana.

Ela destacou também o pa-
pel da Fundação Cultural Palma-
res no combate à intolerância. “O 
DF é local e a fundação é Brasil, e 
daqui abre-se para que todos os 
estados tenham uma delegacia 
de combate à discriminação.”

O governador Rodrigo Rol-
lemberg ressaltou a importância 
da adoção de políticas de diversi-
dade e explicou que a delegacia 
vai funcionar nos moldes da De-
legacia da Mulher. “Esperamos 
que a população se conscientize 
de que uma das coisas mais belas 
que temos em nosso País é essa 
diversidade cultural e religiosa,” 
convocou o governador.

Brasília vai criar delegacia de repressão
dISCrImINaÇÃo raCIal, relIGIoSa oU por orIeNtaÇÃo SeXUal

Da Agência Brasil

Vagas serão 
distribuídas para 
capitais de 26 
estados e no 
Distrito Federal 
e oito postos 
de trabalho 
serão destinados 
à Paraíba 

Inscrição via internet ocorre 
no período de 26 deste 
mês até 22 de fevereiro
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19 mil peças vendidas e público de 8 mil por dia
Salão de Artesanato

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 22 de janeiro de 2016

Economia

Reajuste salarial 
perde para inflação

Os acordos de negociação 
salarial firmados em dezembro não 
conseguiram acompanhar o ritmo 
da inflação e, com isso, o trabalha-
dor brasileiro terminou o ano com 
perda real em seu salário. É o que 
aponta levantamento feito pela 
Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), com base em 
dados do Ministério do Trabalho 
(MTE). No ano passado, o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC) subiu 11%, enquanto os 
trabalhadores com carteira assina-
da tiveram em dezembro, na media-
na, aumento salarial de 10%.

Conta pública terá 
déficit de R$ 68 bi

Instituições financeiras con-
sultadas pelo Ministério da Fazenda 
esperam que o déficit primário do 
Governo Central (Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Banco Central) 
termine  este ano em R$ 68,23 
bilhões. A projeção consta na se-
gunda edição da pesquisa Prisma 
Fiscal, elaborada pela Secretaria de 
Política Econômica do Ministério da 
Fazenda. Em dezembro, a projeção 
de déficit primário (despesas maio-
res que as receitas, desconside-
rados gastos com juros da dívida) 
era R$ 53,07 bilhões. Para 2017, 
a estimativa de déficit é menor: R$ 
30,87 bilhões.

Bancos vão criar 
empresa de análise

O Banco do Brasil, Bradesco, a 
Caixa Econômica Federal, o Itaú Uni-
banco e Santander se uniram para 
criar uma empresa gestora de inte-
ligência de crédito, que permitirá ao 
setor bancário e demais instituições 
da área aprimorar a capacidade de 
análise e gestão de suas carteiras 
de empréstimos, tanto de pessoas 
físicas quanto jurídicas (empresas). 
A expectativa é que serão necessá-
rios quatro anos para a estruturação 
tecnológica e geração de dados que 
viabilizem a operação da empresa 
gestora. A informação foi divulgada 
ontem pela Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban).

Azul deve reduzir 
malha doméstica 

A Azul Linhas Aéreas pretende 
reduzir a capacidade doméstica em 
cerca de 7% neste ano e já está pro-
movendo cortes na malha, de modo a 
atingir esse objetivo em abril, de acor-
do com a assessoria de imprensa. Além 
disso, a empresa também irá diminuir 
o tamanho de sua frota, transferindo 
algumas de suas aeronaves para a 
TAP. Em 2015, o presidente da Azul, 
Antonaldo Neves, havia afirmado que o 
cenário macroeconômico para 2016 “é 
muito desafiador” e que a companhia 
iria cortar a capacidade entre 4% e 5% 
neste ano, fazendo uma avaliação mês 
a mês para novos ajustes.

País vendeu energia 
para a Argentina

O Ministério de Minas e Energia 
(MME) informou nessa quinta-feira, 
que o Brasil exportou esta semana 
energia elétrica para a Argentina. Na 
terça-feira, 19, foram exportados 69 
MW médios (1.656 MWh) e na quarta-
feira, 84 MW médios (2.016 MWh). A 
venda foi formalizada para atender a 
uma necessidade do país vizinho, a 
pedido da Cammesa, operadora elétri-
ca daquele país. De acordo com o MME, 
conforme o Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico (ONS), houve intercâmbio 
internacional do Brasil para a Argentina 
em caráter emergencial.

FOTO: Secom-PB

A média de público é de 
8 mil visitantes por dia, mais 
de 19 mil peças vendidas e 
encomendadas e quase meio 
milhão de reais em vendas na 
23ª edição do Salão de Artesa-
nato da Paraíba, que segue até 
o fim do mês no Espaço Cultu-
ral José Lins do Rego, em João 
Pessoa, das 14 às 21h.

“Estamos impressiona-
dos com esses números. Pelo 
visto, vamos superar a última 
edição ocorrida em João Pes-
soa”, comentou Lu Maia, gesto-
ra do Programa de Artesanato 
Paraibano (PAP).

Ruth Avelino, presidente 
da Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur), também co-
memorou o sucesso do even-
to, que estimula turismo: “O 
Salão de Artesanato é muito 
importante, pois se constitui 
num atrativo a mais para os 
turistas na alta temporada de 
verão. Muitos vão ao Salão, 
compram peças e ainda divul-
gam e enaltecem a beleza e a 
qualidade do nosso artesana-
to”, afirmou.

A disponibilização de 
transporte gratuito aos turis-
tas da orla em direção ao Sa-
lão foi uma ideia do Programa 
de Artesanato Paraibano, que 
contou com a ajuda da PBTur 
para a mobilização de hotéis e 
pousadas. O programa oferece 
uma van e um micro-ônibus 
que percorrem um itinerário 
dos principais hotéis e pontos 
turísticos da orla de João Pes-
soa, com intervalos de uma 
hora. “Fizemos o roteiro de 
transporte junto com o Sin-
dicado dos Guias de Turismo, 
que tem muito conhecimento 
das rotas e horários”, comen-
tou Ruth Avelino. Os núme-
ros do Salão equivalem ao 
faturamento até a última ter-

O porcentual de cheques 
devolvidos pela segunda vez 
por falta de fundos ficou em 
2,25% do total compensado 
em 2015, de acordo com le-
vantamento da Serasa Expe-
rian. Trata-se do maior nível 
anual desde o início da série 
histórica, iniciada em 1991. 

Em 2014, esse nível foi de 
2,04%. O total de cheques 
compensados no ano pas-
sado foi de 755,8 milhões, 
dentre os quais 15,4 milhões 
foram devolvidos.

Já na comparação men-
sal, o mês de dezembro teve 
um porcentual menor de 
devoluções (2,42%) em re-
lação a novembro (2,61%), 
embora tenha sido o maior 

porcentual para um mês de 
dezembro desde 1991. No 
último mês de 2014, o volu-
me havia sido de 1,94%

Para os economistas da 
Serasa, a escalada da inflação 
e das taxas de juros aliada 
ao aprofundamento da re-
cessão econômica foram os 
fatores que impulsionaram a 
inadimplência com cheques 
no ano passado.

Cheques devolvidos em 2015 
atingem maior nível desde 1991

Atividade econômica mostra 
uma “contínua e intensa piora”

A lista de inadimplen-
tes do Brasil começou o 
ano com 59 milhões de pes-
soas, de acordo com levan-
tamento feito pela Serasa 
Experian. O total das dívi-
das chega a R$ 255 bilhões. 
Em janeiro do ano passado 
eram 54,1 milhões de con-
sumidores nessa situação. 
A principal causa para a 
inadimplência é o desem-
prego, apontada por 26% 
dos 8.288 entrevistados em 
novembro do ano passado.

Segundo a pesquisa, 
o descontrole financeiro é 
admitido como responsável 
pelas contas atrasadas por 
17% dos consumidores. O 
esquecimento dos compro-
missos financeiros (7%), 
empréstimo do nome para 
terceiros (7%) e despesas 
extras, com educação, saúde 
e outros serviços (7%) fo-
ram outras razões mencio-
nadas para o não pagamento 
das dívidas.

De acordo com a Pes-
quisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua, 
divulgada no último dia 15, 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 

(IBGE), a taxa de desempre-
go subiu a 9% no trimestre 
encerrado em outubro, o 
maior percentual da série 
iniciada em 2012. No tri-
mestre encerrado em julho, 
a taxa foi 8,6% e, no perío-
do entre agosto e outubro 
de 2014, chegou a 6,6%.

Segundo os economis-
tas da Serasa Experian, a alta 
da inadimplência, crescente 
desde o início de 2015, é cau-
sada pelo cenário econômico 
bastante adverso à quitação 
das dívidas do consumidor: 
desemprego, taxas de infla-
ção e juros em alta. “A infla-
ção corrói a renda e o desem-
prego destrói, o que é pior”, 
argumenta o economista da 
Serasa Experian Luiz Rabi 
sobre os efeitos da crise.

A entidade orienta 
aqueles que continuam em-
pregados a ter cautela com o 
crédito e fazer uma reserva 
financeira. Para os que fica-
ram desempregados a não 
entrarem em pânico e ten-
tarem se organizar do ponto 
de vista pessoal e financeiro. 
Além disso, deve-se procu-
rar os credores de financia-
mentos para expor a situa-
ção e alongar prazos, além 
de pensar em vender alguns 
bens, como o carro.

Dívidas de brasileiros 
somam R$ 255 bilhões

INADIMPLÊNCIA

Flávia Albuquerque 
Da Agência Brasil

Isabela Vieira  
Da Agência Brasil

Mateus Fagundes
Da Agência Estado

O Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro vem sofren-
do reflexos de uma “contínua 
e intensa piora” da atividade 
econômica, ao registrar que-
da de 3,2% entre dezembro 
de 2014 e o mesmo mês de 
2015 – o chamado acumula-
do no ano.

 O dado foi divulgado 
nessa quinta-feira pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), 
que lançou o Monitor do PIB. 
O indicador se propõe a ante-
cipar previsões para o princi-
pal termômetro da economia 
brasileira, o PIB (soma das 

riquezas do país), calculado 
de forma oficial pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e divulga-
do a cada três meses..

O Monitor do PIB tam-
bém mostra que o cresci-
mento da economia caiu 
5,2%, no trimestre que vai 
de setembro a novembro do 
ano passado, e 5,3% entre 
novembro e outubro. 

Nas contas do Instituto 
Brasileiro de Economia da 
FGV, responsável pelo indi-
cador, foi a pior queda desde 
setembro (-5,7) e o quarto 
trimestre seguido de recuo 
na comparação com os três 
meses anteriores. O último 

dado divulgado pelo gover-
no mostra retração no ter-
ceiro trimestre de 2015, de 
1,7% em relação ao mesmo 
período anterior. No acu-
mulado entre setembro de 
2014 e setembro de 2015, o 
dado mais recente do IBGE 
aponta uma queda de 2,5 do 
PIB do ano passado.

Ao lançar o indicador, a 
FGV explica que o objetivo é 
antecipar tendências, ofere-
cendo dados mensais sobre 
o PIB com a mesma metodo-
logia do IBGE. A série usada 
reúne informações desde 
2000 e é ajustada à medida 
que o órgão oficial divulga as 
projeções para a economia.

Vendas do Salão já superam os R$ 435 mil; PBtur disponibiliza transporte para turistas poderem visitar o evento no Espaço Cultural

ça-feira (19). No total, as ven-
das somaram mais de R$ 435 
mil. Entre as tipologias mais 
comercializadas até a data, 
estão, respectivamente: fios 
(a exemplo da renda renas-
cença), habilidades manuais, 
madeira, algodão colorido, 
gastronomia e couro. A partir 
de hoje, a programação cultu-
ral terá atrações para todas as 
idades, começando com o gru-
po de teatro de bonecos Boca 
de Cena, às 17h. Em seguida 
se apresentam os embolado-
res Franklin e Nazário, às 19h. 
Nos sábado e domingo acon-
tecem mais um “Janeiro Arre-
tado”, projeto criado em par-
ceria com o grupo de teatro 
paraibano Pastoril Profano. 

A atração voltada ao pú-
blico infantil começa às 17h. 
Os ingressos serão distribuí-
dos gratuitamente na Praça da 
Alimentação para as primei-
ras 200 crianças, com entrega 
a partir das 14h, nos dois dias. 
No sábado, às 19h, as atrações 
musicais são as repentistas 
Minervina e Soledade. No do-
mingo, a atração é Polyana Re-
sende, cantando MPB, às 19h. 
A feira conta com o apoio de 
empresas e instituições como 
Sebrae, Governo Federal, 
Águas Indaiá, Café Santa Clara, 
Natural Cotton Color, Funesc, 
PBTur, Arretado Produções, 
IFPB, Redes Santa Luzia, e 
Embrapa. Os números do Sa-
lão de Artesanato equivalem 

ao faturamento até a última 
terça-feira (19).  No total, as 
vendas somaram mais de R$ 
435 mil. Entre as tipologias 
mais comercializadas até a 
data, estão, respectivamen-
te: fios (a exemplo da renda 
renascença), habilidades ma-
nuais, madeira, algodão colo-
rido, gastronomia e couro. A 
partir de hoje, a programação 
cultural terá atrações para to-
das as idades, começando com 
o grupo de teatro de bonecos 
Boca de Cena, às 17h. Em se-
guida se apresentam os em-
boladores Franklin e Nazário, 
às 19h. Nos sábado e domingo 
acontecem mais um “Janeiro 
Arretado”, projeto criado em 
parceria com o grupo de tea-

tro paraibano Pastoril Profa-
no. A atração voltada ao públi-
co infantil começa às 17h. Os 
ingressos serão distribuídos 
gratuitamente na Praça da Ali-
mentação para as primeiras 
200 crianças, com entrega a 
partir das 14h, nos dois dias.

No sábado, às 19h, as atra-
ções musicais são as repentis-
tas Minervina e Soledade. No 
domingo, a atração é Polyana 
Resende, cantando MPB, às 
19h. O Salão do Artesanato da 
Paraíba conta com o apoio de 
empresas e instituições como 
Sebrae, Governo Federal, Águas 
Indaiá, Café Santa Clara, Natu-
ral Cotton Color, Funesc, PBTur, 
Arretado Produções, IFPB, Re-
des Santa Luzia, e Embrapa.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Zum Zum Zum
   Outra mesa que promete muita animação será a comandada por Carla 
e Júnior Bezerra. Eurides Lima e Maizé Barbosa também marcarão presenças.

Esporte
PROGRAMA 

dos bons para quem 
gosta de natação 
é assistir amanhã a 
apresentação das 
Seleções da Rússia e 
da Paraíba de Nado 
Sincronizado.

O evento será 
na Vila Olímpica Pa-
rahyba, a partir das 
9h30 e quem deseja 
participar deverá 
levar uma lata de 
leite em pó que será 
doada às institui-
ções filantrópicas de 
João Pessoa. 

FOTO:: TJ

Estimado desembargador Fred Coutinho com Nalva e os filhos Emília e Júlio Aurélio Neto, ele é 
o aniversariante de hoje 

   A advogada Socorro Brito vai comandar mesa com amigas logo mais à noite 
no baile do Vermelho e Branco.

Irene Dias Cavalcanti, a festejada Ruth Moura e Irian Dias no encon-
tro organizado por Roziane Coelho, Roberta Aquino e Marletti Assis

Foto: Goretti Zenaide

Alegria no parabéns pra você no Appetito Trattoria: Céu Palmeira, Roziane Coelho, Ildenir Palitot, 
Roberta Aquino, Marletti Assis, as festejadas Ruth, Thelma Moura e Lúcia Padilha

Foto: Goretti Zenaide

Justiça
SERÁ REALIZA-

DA no próximo dia 29 
uma sessão pública de 
julgamento dos recur-
sos interpostos sobre 
as notas de sentença 
cível e criminal do Con-
curso de Juiz Substi-
tuto do Tribunal de 
Justiça da Paraíba.

O evento será às 
10h no auditório Alci-
des Carneiro naquele 
tribunal e o resultado 
final da prova será 
divulgado no dia 5 de 
fevereiro.

Dois Pontos
  O Grupo Voz de Cá faz um pocket 
show hoje no Empório Café, em Tambaú.
  Nova promessa da MPB paraibana, 
o grupo recebe como convidados e 
padrinhos musicais, os artistas Val 
Donato e Wister.

“As juras mais fortes 
consomen-se ao 
fogo da paixão 
como a mais simples
 palha”

“Quero poder jurar 
que essa paixão jamais 
será palavras apenas, 
palavras pequenas, 
palavras ao vento”

WILLIAM SHAKESPEARE CÁSSIA ELLER

Prévia carnavalesca
O ESPORTE CLUBE Cabo Branco, único com intensa 

atividade no Estado da Paraíba, promove hoje seu tradi-
cional baile do Vermelho e Branco, que já se tornou uma 
prévia do Carnaval pessoense.

Aos cem anos, trazendo lazer, esporte e entretenimen-
to aos paraibanos, o Cabo Branco terá seu baile animado 
pelo cantor Capilé, a Orquestra Rota News e a Bateria 
da Escola de Samba Malandros do Morro. Ainda pode ser 
adquiridos ingressos e mesas na secretaria do clube, no 
bairro do Miramar.

Empresários Pablo Forlan 
Santos, Francisco Dan-
tas Lira e Irma Leitão, 
procurador Lincoln da 
Costa Eloy, professora 
Ana Adelaide Peixoto, 
Sras. Alice Ramos, Juliana 
Gondim Coelho, Anahilde 
de Figueiredo, Maria Rita 
d´Almeida e Cecília Poggi 
Lins, desembargador Fre-
derico Coutinho, execu-
tivos Carlos José Castro 
Marques Peixoto e Fábio 
Marcos Crispim Lima.

Parabéns
Ana Adelaide Peixoto é a aniversairante de hoje

Foto: Arquivo

   Também vão prestigiar o baile muitos sócios com suas famílias  a exemplo de 
Betânia e Gumercindo Leite, Direce e Guilherme Carvalho, Gilberto Ruy, Ivete e Tavinho 
Santos, Antonio Toledo, José Carlos e Sandra Miranda, Alexandre Bezerra, Geisiel Cândido, 
Mazureik Maciel, entre tantos outros.

Remada da Ilha
COM APOIO DO Governo do Estado, através da Secre-

taria do Meio Ambiente, acontece neste domingo a “Remada 
da Ilha”, uma ação em prol da proteção ao Parque Estadual 
Marinho de Areia Vermelha.

A concentração será às 8h30 em frente ao prédio 
Paraíso do Atlântico, em Ponta de Campina onde haverá 
mesa de frutas. Em Areia Vermelha, os participantes farão 
o abraço simbólico da ilha, onde ficarão até a alta da maré 
às 12h30. O evento termina no Hotel Golden Beach, em 
Camboinha com sorteio de brindes e apresentação da banda 
paraibana Conexão Beach. Informações no Tel. 98876-1771.

A Tribuna

A REVISTA TRIBU-
NA, do jornalista Manoel 
Raposo, dentro das 
comemorações dos seus 
17 anos de circulação, 
convidando para a sessão 
solene de entrega dos 
diplomas dos Melhores 
Gestores do ano de 2015. 
Será no próximo dia 29, 
às 19h30, na sede da 
Associação Paraibana de 
Imprensa, no Centro.

Abelardinho, o imortal
O COLUNISTA SOCIAL Abelardo Jurema Filho toma 

posse hoje na Academia Paraibana de Letras, na cadeira 12, 
cujo patrono é João Coelho Gonçalves Lisboa, na vaga do 
saudoso Wellington Hermes Vasconcelos de Aguiar.

Será às 19h na sede APL, onde o novo acadêmico será 
saudado pelo imortal José Mário da Silva Branco.

Ações turísticas
A ASSOCIAÇÃO Brasileira da Indústria Hoteleira na 

Paraíba informando o calendário de ações para os meses 
de fevereiro e março, nos Estados de São Paulo e Minas 
Gerais, principais mercados emissores de turistas do País.

A ABIH-PB promoverá capacitações com operadoras 
de turismo da capital paulista e também em Santo André,  
São José dos Campos, Ribeirão Preto e Belo Horizonte.

Especiais

PIONEIRA e pri-
meira escola especial 
de música do País e 
voltada para alunos 
com necessidades es-
peciais, a Escola Espe-
cial de Música “Juarez 
Johnson”, da Fundação 
Espaço Cultural da 
Paraíba, vai realizar nos 
dias 2 a 4 de fevereiro 
as matrículas para o 
primeiro semestre de 
2016. 

Serão oferecidas 
vagas nas modalidades 
musicalização infantil 
(bebês a partir da 1 
ano) e instrumentos 
como piano, violino e 
violoncelo para crian-
ças a partir dos 10 
anos. A taxa semestral 
custa R$ 100.
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Fuga de presos em PE 
leva polícia a reforçar 
segurança nas divisas
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Alterações no trânsito 
passam a valer neste 
sábado, a partir das 13h

Circulação de veículos é alterada
MUDANÇA NA LAGOA

Com o avanço das obras 
de revitalização do Parque 
Solon de Lucena (Lagoa), a 
Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana (Se-
mob-JP) vai alterar a circu-
lação de veículos no local, a 
partir de amanhã, conforme 
o novo plano de mobilidade 
incluso no projeto da Lagoa, 
que está sendo executado 
pela Prefeitura Municipal 
de João Pessoa. 

A mudança no tráfego 
está marcada para as 13h, 
horário em que o trâsito 
geralmente fica menos in-
tenso, o que vai facilitar o 
hábito dos motoristas com 
a nova circulação. 

A partir da mudança, 
definitivamente, os veículos 
não mais irão circular pelo 
anel interno da Lagoa, que 
será transformado em um 
parque propriamente dito, 
com acesso apenas para 
pedestres. Todo o tráfego 
que vem da Avenida Getúlio 
Vargas com destino à La-
goa será direcionado para 
o anel externo, entrando à 
direita no prédio do Insti-
tuto Nacional de Segurida-
de Social (INSS), o que vai 
dar mais agilidade ao fluxo 
de veículos, pois serão duas 
faixas para veículos parti-
culares, atualmente, no anel 
interno é só uma. 

O transporte coletivo 
continuará com duas faixas 
exclusivas, agora, separadas 
fisicamente da via dos de-
mais veículos por um can-
teiro, para o acesso às duas 
plataformas de embarque e 
desembarque de passagei-
ros. Cada plataforma terá 
dois pontos de parada. 

Os usuários de ônibus 
de João Pessoa passarão a 
ter mais segurança e con-
forto ao embarcar ou de-
sembarcar na Lagoa do Par-
que Solon de Lucena. Todo 
o trecho das mudanças será 

O instituto de Metrologia e 
Qualidade Industrial da Paraí-
ba (Imeq) publicou ontem, no 
Diário Oficial do Estado, uma 
nota técnica informando sobre 
a mudança na tarifa de servi-
ço dos táxis autorizada pelas 
Prefeituras de João Pessoa e 
Cabedelo. Com os reajustes, o 
valor da bandeira 1 subirá de 
R$ 2,30 para R$ 2,55 (10,8% 
a mais) e a bandeira 2 passará 
a valer R$ 3,55, e não mais R$ 
2,90 (alta de 22,4%) em ambos 
os municípios.

Através das Portarias nº 
053/2015 Semob (João Pes-
soa) e 001/2016 Semob (Ca-
bedelo), o Imeq-Pb iniciará 
segunda-feira, 25 de janeiro, a 
aferição de todos os taxímetros 
instalados em veículos dos dois 
municípios. O procedimento 
será dividido em duas etapas: 
a primeira de 25 de janeiro a 5 
de fevereiro, onde será feita a 
emissão de autorização para as 
Oficinas Permissionárias pro-
cederem a alteração nos equi-

Imeq fará aferição de taxímetros 
de veículos para reajuste de tarifa 

JOÃO PESSOA E CABEDELO

O Governo do Estado, por 
meio do Núcleo de Economia 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES-PB), se reunirá  
hoje, às 9h, no auditório do 
Centro Formador de Recur-
sos Humanos da Paraíba (Ce-
for-RH), em João Pessoa, com 
representantes dos hospitais 
que ainda não implantaram 
o Sistema Apurasus, do Pro-
grama Nacional de Gestão de 
Custos do Governo Federal.

Participam da reunião 
diretores e técnicos das uni-
dades hospitalares do muni-
cípio de Belém, Lagoa de Den-
tro, Serraria, Solânea, Santa 
Luzia, Itaporanga, Aguiar, Ita-
baiana, Itapororoca, Piancó, 
Queimadas, além do Hospital 
Edson Ramalho, na capital. 
Na ocasião, será realizada 
uma capacitação no Apurasus 
para os representantes des-
tas unidades.

De acordo com a coor-
denadora do Núcleo de Eco-
nomia da Saúde, Shirleyanne 
Brasileiro, com essa reunião 
a Secretaria de Estado da 
Saúde conclui a implantação 

do Apurasus em toda rede 
estadual. “Isso faz parte de 
uma força tarefa que estamos 
realizando para que todos 
os hospitais estaduais este-
jam com o sistema Apurasus 
implantado. Esta reunião é a 
última etapa para a implanta-
ção de toda a rede no sistema 
Apurasus”, disse a coordena-
dora.

Shirleyanne lembrou que 
a Paraíba é o primeiro Estado 
do País a ter os custos hospi-
talares da rede completa no 
Sistema Único de Saúde.  “A 
Paraíba é o primeiro Estado 
no Brasil a assinar um termo 
de compromisso para im-
plantação, alimentação e mo-
nitoramento dos custos das 
unidades de saúde. Isso re-
presenta um ato revolucioná-
rio para o SUS, pois a Paraíba 
é o único Estado que está com 
a rede completamente fecha-
da para a sistematização dos 
custos, entendendo assim o 
quanto custa a rede de saúde 
até chegar ao paciente. Isso 
mostra que o Governo do Es-
tado tem compromisso com a 

transparência pública, moni-
toramento e controle de gas-
tos e eficiência nos custos em 
saúde”, concluiu Shirleyanne.

Apurasus
É um sistema de infor-

mação disponibilizado pelo 
Ministério da Saúde em que 
todos os dados de gastos nas 
unidades de saúde do Esta-
do são parametrizados e, as-
sim, calculados os custos dos 
atendimentos finais nas uni-
dades de saúde. O programa 
tem o objetivo de promover 
a implantação, o acompanha-
mento e o controle dos custos 
hospitalares das unidades do 
Governo.

Hospitais estaduais se reúnem para 
concluir implantação do Apurasus

SISTEMA DE INFORMAÇÃO

A Superintendência Executi-
va de Mobilidade Urbana de João 
Pessoa (Semob) está notificando, 
por meio de Ofício Circular, os su-
permercados, shoppings e demais 
estabelecimentos comerciais para 
que implantem e sinalizem na sua 
área de estabelecimento vagas ex-
clusivas para pessoas idosas e porta-
doras de deficiência.

As vagas deverão atender aos 
percentuais de 5% para idosos e de 
2% para deficientes, do total de va-
gas oferecidas, conforme as resolu-
ções 303 e 304 do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), bem como o 
Artigo 41 do Estatuto do Idoso e o 

Artigo 47 do Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. A sinalização correrá 
por conta do estabelecimento e de-
verá obedecer aos padrões do Con-
tran. O prazo para os comerciantes 
se adequarem à legislação federal 
será até o dia 20 de fevereiro. Após 
essa data, o estabelecimento estará 
sujeito a autuação pela Prefeitura 
Municipal de João Pessoa (PMJP).

De acordo com o superintenden-
te da Semob, Carlos Batinga, essa re-
solução federal irá atuar em áreas de 
uso público, mesmo sendo privadas. 
“É uma forma de conscientizar e res-
peitar aqueles que mais precisam de 
atenção especial e apresentam maior 

dificuldade de locomoção e acesso. 
Estar de acordo com essa lei é um ato 
de respeito e cidadania por parte dos 
comerciantes”, enfatizou.

O que diz a Lei
Os idosos e pessoas com defi-

ciência física têm garantido, por lei 
federal, seu direito de estacionar 
em vagas exclusivas demarcadas, 
inclusive nas áreas do EstaR (Esta-
cionamento Regulamentado). Vale 
ressaltar que o condutor precisa 
portar a credencial e posicioná-la 
em uma área visível em seu auto-
móvel, como, por exemplo, sobre o 
painel do carro.

Estabelecimentos têm que implantar vagas exclusivassinalizado com placas e pin-
tura do pavimento.

Revitalização
Com o fim da circulação 

de veículos no anel interno, 
as obras de revitalização do 
Parque Solon de Lucena po-
derão seguir com mais agi-
lidade e o trânsito no anel 
externo terá mais fluidez e 
segurança para motoristas 
e pedestres que circulam 
no local. Agentes de mobi-
lidade da Semob estarão no 
local nos primeiros dias de 
mudança para orientar os 
motoristas e usuários do 
transporte coletivo.        

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

FOTO: Marcos Russo

pamentos, e a segunda etapa 
de acordo com o licenciamento 
do veículo, seguindo a tabela 
do Detran/PB.  O taxista que 
não comparecer no prazo legal 
estará sujeito à penalidade de 
acordo com o Artigo 5º da Lei 
Federal nº 9.933/99. 

Mudança de tarifa
Os carros com final de 

placa 1 e 2 estão autorizados 
nos dias 25 e 26 de janeiro; Os 
finais 3, 4 e 5 têm os dias 27, 28 
e 29 de janeiro para a liberação 
de autorização e verificação 
metrológica; os finais 6 e 7 es-
tão autorizados nos dias 1º e 

2 de fevereiro e os com o final 
8, 9 e zero nos dias 3, 4 e 5 de 
fevereiro. 

Os carros com finais 1 e 2 
têm do dia 15 de fevereiro a 31 
de março para realizarem a ve-
rificação do taxímetro; finais 3 
e 4 estão entre os dias 29 de fe-
vereiro a 29 de abril; os veícu-
los de placa com final 5 têm do 
dia 31 de março a 31 de maio; 
final 6, de 29 de abril a 30 de 
junho; final 7, de 31 de maio 
a 29 de julho; final 8, de 30 de 
junho a 31 de agosto; final 9, de 
29 de julho a 30 de setembro; e 
de final zero, de 31 de agosto a 
31 de outubro. 

Mudanças serão nas bandeiras 1 e 2 dos táxis de ambas as cidades

O Sistema 
Apurasus integra 
o Programa Na-
cional de Gestão 
de Custos do 
Governo Federal
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Gira Mundo: inscrições para 
intercâmbio começam 2ª feira
Professores e estudantes 
da Paraíba vão poder atuar 
em escolas do Canadá

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Educação (SEE), abre 
inscrições, a partir da próxi-
ma segunda-feira (25), para o 
Programa Gira Mundo de in-
tercâmbio internacional em es-
colas secundaristas do Canadá. 
Para os professores, o prazo de 
inscrições termina no dia 12 de 
fevereiro e para os alunos, no 
dia 29 de fevereiro. 

Poderão se candidatar 
professores de inglês efeti-
vos da rede estadual e alunos 
do 2º ano do Ensino Médio. O 
objetivo do programa é opor-
tunizar o desenvolvimento 
linguístico e a interação com 
novas culturas e métodos de 
ensino, além de motivar os 
alunos e professores na bus-
ca por uma melhor formação 

e desempenho na escola.
Os interessados devem 

se inscrever pelo portal www.
paraiba.pb.gov.br/educacao/, 
atendendo aos requisitos do 
edital. O resultado final vai ser 
divulgado no dia 13 de julho 
e, em agosto, os selecionados 
partirão para o Canadá.

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

O Ministério Público da Paraíba 
divulgou na manhã de ontem a lista 
dos 42 medicamentos que tiveram a 
comercialização suspensa por deter-
minação da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa). Na opor-
tunidade, houve a recomendação 
do MP-Procon pela suspensão da 
comercialização e a assinatura dos 
órgãos envolvidos, a exemplo da 
Agevisa, Procons de João Pessoa e 
Cabedelo, Vigilância Sanitária de 
João Pessoa, Conselho Regional 
de Farmácia, Sindicato das Farmá-
cias da capital e Ordem dos Advo-
gados do Brasil.

Na recomendação assinada 
consta que a exposição dos consu-
midores a situações que coloca em 
risco a saúde deve ser combatida, 
pois a ingestão de medicamen-
tos fora dos padrões pode causar 
danos irreversíveis. “Isso é uma 
violência praticada contra a popu-
lação”, destacou o promotor de 
Justiça Gualberto Bezerra, diretor 
geral do MP-Procon.

A recomendação, que traz 
também os direitos do cidadão, cita 
ainda que a saúde é um direito de 
todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econô-
micas que visem a redução do risco 
de doença e de outros agravos.

O promotor de Justiça Gual-
berto Bezerra lembrou que o 
fornecedor não pode colocar no 
mercado de consumo produto ou 
serviço que apresente alto grau 
de nocividade ou periculosidade 
à saúde e segurança da popula-
ção. “É nosso objetivo garantir a 
segurança dos consumidores ao 

evitar a exposição a situações que 
lhes coloquem em risco à saúde, 
em decorrência da ingestão de 
medicamentos fora dos padrões 
sanitários”, disse o promotor, in-
formando que as empresas que 
persistirem nesses serviços serão 
punidas e vão responder pelos 
atos abusivos.

Gualberto afirmou ainda que 
fiscalizações serão realizadas, não 
somente em João Pessoa e Cabe-
delo, mas em todos os municípios 
do Estado. “A nossa atuação é ge-
ral. Vamos fiscalizar e, caso essa 
recomendação não esteja sendo 
cumprida, haverá punição”, garan-
tiu. O diretor-geral do MP-Procon 
disse que serão aplicadas punições 
penais, civis e administrativas com 
ações de danos morais e coletivos. 
Essas recomendações serão enca-
minhadas às distribuidoras e aos 
estabelecimentos, através do sindi-
cato das farmácias. 

A diretora-geral da Agência 
Estadual de Vigilância Sanitária da 
Paraíba (Agevisa), Glaciane Men-
des Roland, disse que é de suma 
importância ampliar essa discus-
são. “Estamos fazendo um amplo 
trabalho forte e educativo; é nos-
so dever e obrigação”. 

A gerente de Vigilância Sani-
tária de João Pessoa (GVS), Eliane 
Navarro Gonçalves, destacou que 
o papel do órgão é fiscalizar. “Não 
é nada fácil, mas estamos nessas 
ações e vamos trabalhar para eli-
minar os riscos com o apoio do Mi-
nistério Público Estadual”. 

O presidente do presidente do 
Sindicato das Farmácias, Herbet 

Almeida, garantiu que a entidade 
vai proceder um processo educati-
vo e reuniões com os proprietários 
de farmácias, além de repassar as 
responsabilidades em relação ao 
cumprimento das recomendações. 
Herbet Almeida informou que na 
Paraíba existem aproximadamen-
te 1.600 estabelecimentos.

Suspensa venda de 42 medicamentos
DETERMINAÇÃO DA ANVISA

FOTO: Evandro Pereira

Representantes dos órgãos envolvidos na recomendação do MP-Procon se comprometeram a fiscalizar o cumprimento da medida

Anderson ganhou camisa com seu nome e um caminhão de bombeiro

Alguns pontos que motivaram a suspensão da 
exposição e comercialização de medicamen-
tos determinada pela Anvisa:

n Remédios vendidos sem registro, notificação ou 
cadastro na Anvisa.
n Alterações constatadas na produção pós-regis-
tro não autorizadas.
n Desvio de qualidade constatado através de 
laudo de análise.
n Detecção de que o lote de um produto contém 
em sua embalagem blisters (é o nome da embal-
agem no formato de cartela. Composta por um 
papel cartão ou filme plástico que serve de base 
para a fixação do produto dentro de uma bolha 
plástica (o blister) normalmente com o formato 
dos contornos do produto. A palavra blister vem 
do Inglês e significa bolha) de outro medicamento.
n Constatação de empresa insatisfatória para 
manipulação de soluções parenterais de grande 
volume.
n Presença de substância não aprovada.
n Desvio de qualidade – alteração de aspecto e 
efervescência.

Confira relação completa no site do Ministé-
rio Público: http://www.mppb.mp.br/index.php/
noticias-android/90-consumidor/2663-mp-
procon-recomenda-suspensao-de-42-medica-
mentos-do-mercado

SAIBA MAIS

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Humano (Sedh), 
com o Projeto Escola de Con-
selhos, capacitará, neste ano, 
1.760 novos conselheiros tute-
lares e de direito, que assumi-
ram o cargo no último dia 10. O 
investimento é de R$ 1 milhão, 
em parceria com a Secretaria 
de Direitos Humanos da Presi-
dência da República.

Os novos conselheiros 
foram eleitos em outubro do 
ano passado no 1º Proces-
so de Escolha Unificada em 
todo o Brasil. “O processo de 
escolha unificada para conse-
lheiros tutelares gerou uma 
demanda de formação para os 
novos conselheiros eleitos que 
tomaram posse. Neste sentido, 
a Sedh, por meio do projeto da 

Escola de Conselhos, que está 
em sua terceira versão, capa-
citará 1.760 conselheiros dos 
223 municípios paraibanos. A 
formação acontecerá de forma 
descentralizada para facilitar o 
acesso dos conselheiros”, infor-
mou a coordenadora da Escola 
de Conselhos, Carmen Meireles.

A formação terá início em 
março de forma descentraliza-
da nos municípios de João Pes-
soa, Campina Grande, Patos, 
Sousa e Monteiro para facilitar 
o acesso dos conselheiros de 
toda a Paraíba.

Mais ações
O Governo do Estado ini-

ciará neste ano, em conjun-
to com a Rede de Proteção à 
Criança e Adolescente, a ela-
boração do Plano Decenal de 

Direitos Humanos de Crianças 
e Adolescentes, que norteará 
todas as ações que devem ser 
adotadas sobre Direitos Huma-
nos nos próximos dez anos.

Outros quatro planos 
que garantem os direitos das 
crianças e adolescentes foram 
concluídos: Plano Estadual de 
Violência Sexual, Plano Esta-
dual de Convivência Familiar 
e Comunitária, Plano Estadual 
de Enfrentamento ao Traba-
lho Infantil e Plano Estadual de 
Atendimento Socioeducativo.

Ainda como iniciativa de 
conscientizar a população so-
bre a importância da proteção 
à criança e adolescente, a Sedh, 
em 2015, realizou a quinta edi-
ção do Prêmio Criança PB de 
Jornalismo, no qual contem-
plou jornalistas de seis catego-

rias e lançou o site do Conselho 
Estadual de Defesa dos Direitos 
da Criança e do Adolescente do 
Estado da Paraíba (Cedca-PB), 
mais uma ferramenta para di-
vulgação dos serviços, atas e 
editais para projetos.

Disque Denúncia
Outra ação é o Disque Es-

tadual 123, que atende de for-
ma sigilosa a toda denúncia de 
violação de direitos. As denún-
cias são monitoradas por uma 
equipe formada por psicólogo, 
assistente social e advogado.

Para os casos de amea-
ça de morte, a Paraíba conta 
com o Programa de Proteção 
à Criança e Adolescente Amea-
çado de Morte (PPCAAM) que 
garante proteção integral das 
vítimas e da família.  

Conselheiros tutelares serão capacitados
pROjETO EScOlA DE cONSElhOS

Refazendo-se de uma ci-
rurgia, o garoto Anderson de 
Carvalho, de 9 anos, teve uma 
surpresa: militares do Corpo 
de Bombeiro Militar da Paraí-
ba foram visitá-lo em casa.

Paciente oncológico do 
Hospital Napoleão Laureano, 
em João Pessoa, Anderson 
havia revelado dias antes da 
cirurgia seu sonho: “Quero ser 
bombeiro quando crescer”.

A presença dos bombei-
ros militares em casa foi para 
o garoto um presente no dia 
do aniversário – a última se-
gunda-feira (18) – e ao mes-
mo tempo estímulo para se-
guir com o sonho até poder 
realizá-lo.

Emocionado, Anderson 
recepcionou os ‘soldados do 
fogo’ com um forte abraço e 
ganhou uma camisa do CB-
M-PB com seu nome e um 
caminhão de bombeiro de 

brinquedo. Também conhe-
ceu de perto a Auto Bomba 
Tanque (ABT), uma viatura 
de combate a incêndio que 
foi levada até a residência 
do garoto, que ainda pas-
seou na viatura.

A surpresa ao menino foi 
organizada pela guarnição 
do 1º Batalhão de Bombeiro 
Militar (BBM) em parceria 
com Monika Shaifer, repre-
sentante da Rede Feminina 
de Combate ao Câncer, orga-
nização não governamental 
que presta apoio às crianças 
com câncer na Paraíba.

“Ele não sabia da vinda 
dos bombeiros aqui em casa. 
Ficou muito feliz e eu não te-
nho como pagar o que vocês fi-
zeram pelo meu filho, a alegria 
que ele sentiu”, disse Katia de 
Carvalho, mãe de Anderson, 
moradora do Distrito de Acaú, 
no município de Pitimbu. 

Garoto que quer servir ao 
CB recebe visita especial

pAcIENTE DO lAUREANO

Visando capacitar o efeti-
vo para o período de Carnaval, 
os militares do 2º Comando 
Regional de Bombeiro Militar 
(2º CRBM), e oficiais e praças 
do 2º Batalhão de Bombeiro 
Militar (2º BBM), realizaram 
um treinamento, ontem, no 
Açude José Rodrigues, no Dis-
trito de Galante, em Campina 
Grande. Sob o comando do 
capitão Flaubert Barbosa, as 
práticas foram voltadas para os 
sargentos, cabos e soldados.

Embarcações e equipa-
mentos de salvamento aquá-
tico foram utilizados com o 
intuito de melhorar o preparo 
dos militares, devido ao au-
mento do número de banhistas 

em açudes e rios neste período 
do ano.

Durante a ação, foi simula-
do resgate de vítimas de afoga-
mento, onde foram utilizadas 
várias técnicas de abordagem 
e retirada com e sem embarca-
ções, equipamentos ou meios 
de fortuna (objetos que podem 
ser utilizados por quem não faz 
parte do Corpo de Bombeiros 
e/ou não conhece as técnicas 
de resgate).

Além dos conhecimentos 
acerca do resgate, foram pas-
sadas instruções de prevenção 
a respeito dos cuidados que os 
banhistas devem tomar antes 
mesmo de adentrar em algum 
manancial.

Treinamento de salvamento
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Fuga de presos em PE leva polícia 
a reforçar a segurança nas divisas 
Pelo menos 20 detentos 
fugiram de presídio de 
Itamaracá na quarta-feira

Pagamento de IPVA 
de placas final 1 e 2

Os boletos com o valor do 
pagamento do Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Automotores 
(IPVA) das placas terminadas em 1 e 
2 já começaram a chegar às residên-
cias dos contribuintes. O Detran-PB 
tem convênio firmado com a Empre-
sa de Correios e Telégrafos para a 
entrega dos boletos. A data limite 
para o pagamento do tributo das 
placas terminadas em 1 e 2 será an-
tecipada para 29 de janeiro, pois dia 
31 cai no domingo. Os contribuintes 
têm as opções de pagar o tributo 
com desconto de 10% em cota úni-
ca ou parcelar em três vezes, mas 
sem a redução. O pagamento da 1ª 
parcela também precisa ser efetua-
do até o dia 29 deste mês.

Ação de cidadania no 
Bairro dos Novaes

A Unidade de Saúde Inte-
grada do Bairro dos Novaes realiza 
hoje, a partir das 8h, uma ação de 
cidadania com os frequentadores 
do Núcleo de Apoio a Família (Naf ) 
13 do Distrito Sanitário I. É esperada 
a participação de cerca de 200 pes-
soas. Na ocasião, serão realizadas 
palestras, exercícios e orientações. 
Profissionais do Centro de Referen-
cia da Mulher e Cidadania, do Corpo 
de Bombeiros, fonoaudiólogos, 
fisioterapeutas, nutricionistas e 
assistentes sociais participam das 
atividades oferecendo informações 
e orientando exercícios. Também 
serão oferecidos testes de HIV e he-
patite.  O objetivo é informar sobre 
os serviços realizados pelo Núcleo 
e interagir com a comunidade local. 

Festa de São Paulo 
Apóstolo em JP

A comunidade São Paulo 
Apóstolo, no conjunto Funcionários 
III, em João Pessoa, e que faz parte 
da Paróquia Sant’ Ana iniciou, na 
noite de ontem, a festa do seu pa-
droeiro. A abertura solene foi feita 
pelo diácono Melo. Serão quatro dias 
de festa com a participação de mo-
vimentos sociais, pastorais e ser-
viços da paróquia e da comunidade. 
O padre Figueiredo destacou que as 
celebrações das festas de padroei-
ros são uma forma de reunir o povo 
de Deus e reforçar o sentimento 
cristão nos católicos.  “Quando cele-
bramos a festa do nosso padroeiro, 
celebramos ação de graças a Deus, 
não é uma adoração a um santo, e 
sim, uma veneração aos santos, um 
momento de respeito a uma pessoa 
que deixou governar-se por  Cristo”.

Previsão do tempo 
para a Paraíba 

A Agência Executiva de Gestão 
das Águas da Paraíba (Aesa) prevê 
para hoje nebulosidade variável com 
chuvas esparsas no decorrer do dia. 
Para as regiões do Agreste e Brejo, a 
previsão é que a sexta-feira seja de 
nebulosidade variável com possibili-
dade de chuvas esparsas. Ainda de 
acordo com a Aesa, a previsão é que 
a temperatura máxima chegue aos 
30º C e a mínima, aos 24º C, na faixa 
litorânea. Para o Brejo, máxima de 
29º C e mínima de 21º C. No Agreste, 
a temperatura máxima deverá atingir 
os 30º C e a mínima, os 22º C. Já para 
as regiões do Sertão, Alto Sertão e 
Cariri-Curimataú, a Aesa prevê nebu-
losidade variável com possibilidade 
de chuva em pontos isolados. No Ser-
tão, a máxima deverá ficar em torno 
dos 35º C e a mínima, dos 23º C. Para 
o Alto Sertão, previsão de máxima de 
34º C e mínima de 23º C. Para o Cariri-
Curimataú, a Aesa prevê máxima de 
32º C e mínima de 21º C. 

A Secretaria da Seguran-
ça e da Defesa Social (Seds) 
da Paraíba reforçou o poli-
ciamento das divisas com 
Pernambuco (PE) ontem de-
pois que pelo menos 20 pre-
sos fugiram da Penitenciária 
Barreto Campelo, localizada 
na Ilha de Itamaracá, Região 
Metropolitana de Recife, na 
noite de quarta-feira (20). 
A medida inclui reforço na 
extensão de toda a divisa e 
principalmente na área do 
Litoral Sul paraibano, região 
de Pitimbu, Caaporã, Pedras 
de Fogo, Conde e Alhandra. 

O comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Eul-
ler Chaves, afirmou que já 
se reuniu com os gestores 
do Comando Regional Me-
tropolitano, na área da 1ª 
Companhia Independente, 
sediada em Alhandra, a fim 
de intensificar as estraté-
gias de trabalho. “Inicial-
mente nós reforçamos o 
policiamento com uso dos 
efetivos das Forças Táticas 
dessa unidade, com suporte 

do Batalhão de Operações 
Especiais (Bope), para esta-
belecer respostas imediatas, 
e também Batalhão de Trân-
sito, por meio da Companhia 
de Polícia  Rodoviária. As 
agências de Inteligência das 
Forças de Segurança tam-
bém estão interligadas para 
buscar informações que nos 
conduzam a prisões”, frisou 
Euller Chaves.

O capitão Kelton Pon-
tes, comandante da 1ª Com-
panhia Independente, com 
sede em Alhandra, disse 
que a Polícia Militar desde a 
quarta-feira à noite instalou 
pontos de bloqueios, com 
blitz e ‘checkpoints’ em áre-
as estratégicas. 

“Na madrugada de hoje 
durante nossos pontos de 
bloqueios prendemos três 
pessoas que são naturais de 
Nazaré da Mata (PE). Eles 
portavam uma arma de fogo 
e ainda seis munições. Já 
entramos em contato com o 
comandante da Companhia 
da Polícia Militar em Goiana 
(PE), que está nos atualizan-
do com informações e nos 
enviou fotografias dos fora-
gidos”, finalizou o capitão. 

A Polícia Militar apreendeu 66,4 
kg de maconha e prendeu oito sus-
peitos de tráfico de drogas durante as 
ações realizadas, ontem, nas cidades 
de Bayeux, Campina Grande e João 
Pessoa. As apreensões aconteceram 
entre as 7h e 19h e resultaram tam-
bém na apreensão de um revólver e 
várias munições.

A última delas foi na comunidade 
Parque do Sol, no bairro do Valentina, 
na capital, onde policiais do serviço 
de Rádio Patrulha do 5º Batalhão che-
garam até uma casa depois que ras-
trearam o sinal de GPS de um celular 
roubado no bairro dos Bancários e en-
contraram na residência 60 kg de ma-
conha, uma balança de precisão e um 
revólver calibre 38. 

No local, foi preso Girlan Ribeiro 
Sobrinho, de 20 anos. Por meio dele, a 
PM chegou até Diogo Alves Henrique 
Targino, de 19 anos, que também as-
sumiu ser dono da droga. Um terceiro 
homem, de 20 anos, também foi leva-
do para a delegacia, suspeito de ter en-
volvimento com os acusados. 

Em Campina Grande, a Força Táti-
ca do 2º Batalhão flagrou Italo Rafael 
Oliveira Silva, de 19 anos, vendendo 
drogas a um usuário, durante rondas 
no bairro das Malvinas. Com o suspei-
to, os policiais apreenderam mais de 
1kg de maconha, 24 gramas de cocaí-
na, munição e dinheiro trocado.

Ainda no município, os policiais 
militares interceptaram um casal que 
tinha acabado de arremessar 400 gra-
mas de maconha e dois celulares para 
dentro do presídio do Serrotão. Alis-
son dos Santos Batista, de 23 anos, e 
Renaly Ingrid da Silva Soares, 21, es-
tavam em uma moto e foram presos 
em flagrante.

As apreensões dessa quarta-feira 
tiveram início com a retirada de mais 
de 5kg de maconha de circulação, em 
uma operação realizada pela 4ª Com-
panhia Independente da PM em con-
junto com a Polícia Civil, no bairro 
Mário Andreazza, em Bayeux. Foram 
presos com a droga Wendel Felix da 
Silva Lima, de 23 anos, e Daniel Lucia-
no dos Santos, 27. 

PM apreende mais de 65kg de 
drogas em três municípios da PB

AÇÕES DE REPRESSÃO

A Polícia Civil de Cam-
pina Grande divulgou na 
manhã de ontem um balan-
ço das ações desenvolvidas 
em 2015 nas áreas de homi-
cídios, roubos e furtos e na 
repressão à violência contra 
a mulher. Um dos destaques 
foi a atuação da PC às ações 
criminosas contra institui-
ções bancárias na região da 
2ª Superintendência Regio-
nal de Polícia Civil e da 10ª 
Delegacia Seccional.

Segundo o delegado Ias-
ley Almeida, da 10ª Delega-
cia Seccional, mais de 3 mil 
inquéritos foram enviados à 
Justiça  em 2015 por todas 
as delegacias que integram a 
2ª  Superintendência Regio-
nal de Polícia Civil . O maior 
número foi  da Delegacia da 
Mulher com 826 inquéritos. 
Em 2015, foram também 
efetuadas 53 prisões de acu-
sados de participação em 
explosões e arrombamentos 
de instalações bancárias na 
região. Integram a 2ª SRPC, 
107 municípios, com sete 
áreas integradas. 

O delegado Luciano 
Soares, titular da 2ª SRPC, 
informou que está sendo 
desenvolvida uma ação con-
junta com o Exército e a Po-
lícia Federal para identifi-
car a origem dos explosivos 
usados nas ações crimino-
sas. Segundo ele, o que vem 
ocorrendo é a obtenção 
clandestina dos explosivos.              

Os números foram 
apresentados na manhã de 
ontem durante coletiva de 
imprensa. O delegado Iasley 
Almeida explicou que em 
2015 foram realizadas mais 
de 50 operações policiais, 
num trabalho de repressão 
qualificada da Polícia Civil 
no período de 2012 a 2015. 
Segundo o delegado, foram 
53 prisões em 2012; 136 em 

2013; 373, em 2014 e 556 
em 2015.  Ele avaliou que 
o trabalho da corporação 
foi desenvolvido com efici-
ência, qualidade, dentro do 
plano de fortalecimento das 
delegacias; com ganho de 
efetivo, com responsabili-
dade e comprometimento 
dos policiais civis.

A 10ª Delegacia Sec-
cional tem 168 policiais, 
incluindo delegados e agen-
tes. O delegado Iasley Al-
meida explicou que hoje as 
delegacias distritais têm  
seis agentes entre motoris-
ta, agentes, escrivão e de-
legado. Ele disse que está 
sendo aguardado a nomea-
ção dos aprovados para 120 
vagas na Polícia Civil em 
Campina Grande no último 
concurso.

A delegada Maira Ro-
berta, titular da Delegacia 
de Homicídios, afirmou que 
em 2010 ocorreram  mais 
de 200 homicídios na área 
da Delegacia Seccional de 
Campina Grande. O ano de 
2015 foi encerrado com 154 
homicídios, mas na zona ur-
bana do município foram 
registradas 147 ocorrên-
cias.  Em 2015, o índice de 
elucidação chegou a 663% 
dos homicídios registrados 
na cidade. Mais de 93% re-
sultam em condenação.

Criminalidade zero
A única delegacia da 

área da 10ª Delegacia Sec-
cional a não efetuar  nenhu-
ma  prisão foi a da cidade 
de Boa Vista, que registrou 
criminalidade quase zero. 
As demais delegacias efe-
tuaram prisões. Segundo o 
delegado Iasley Almeida, as 
delegacias especializadas 
e as distritais de Campina 
Grande registraram ganho 
de efetivo. O índice de ho-
micídios em Lagoa Seca foi 
reduzido em 85% em 2015 
em comparação com 2014. 

PC faz balanço das 
ações do ano passado

CG E REGIÃO

Em uma residência no Valentina foram encontrados 60kg de maconha, arma e balança

Duas Unidades de Poli-
cia Solidária Móvel passam 
a integrar o instrumental 
de prestação de serviços 
à população de Campina 
Grande, por meio 2º Bata-
lhão de Polícia Militar.  As 
unidades são constituídas 
por duas vans e seis moto-
cicletas. Segundo o coman-
dante do 2º BPM, major 
Gilberto Felipe, o objetivo 
dessas unidades é reforçar 
a segurança  em toda área 
abrangida pelo  Batalhão.

O oficial adiantou que 
a Unidade de Polícia Solidá-
ria Móvel é resultado de um 
convênio firmado entre o 
Governo do Estado, através 
do programa Paraíba Unida 
pela Paz, e o Governo Fede-
ral. O lançamento oficial das 
Unidades de Polícia Solidá-
ria Móvel está previsto para 
a manhã de segunda-feira 
(25), na Praça da Bandeira, 
centro da cidade.

Com a chegada dessas 
unidades, de acordo com o 
major Gilberto Felipe, será 
possível realizar o trabalho 
de policiamento comuni-

tário móvel em dois dife-
rentes pontos ao mesmo 
tempo. “A nova modalidade 
de policiamento a ser im-
plantada nos próximos dias 
vai contemplar toda a área 
do 2º BPM,  que compreen-
de as cidades de Campina 
Grande, Lagoa Seca, Boa 
Vista e Massaranduba”, dis-
se o comandante.

Na avaliação do ma-
jor Gilberto, a chegada das 
Unidades Móveis de Polícia 
Solidária  representa um 
compromisso dos gestores 
de segurança pública den-
tro do projeto intitulado 
“Paraíba Unida pela Paz”. 
“Trata-se de  uma resposta 
aos anseios e demandas da 
sociedade por uma polícia 
cada vez mais presente no 
dia a dia de cada cidadão”. 
O resultado disso, acrescen-
tou, é a parceria entre os ór-
gãos operativos de seguran-
ça pública e a comunidade.

Policiamento dinâmico
O major Gilberto ex-

plicou que o emprego das 
Unidades Móveis resulta 

num policiamento  dinâmi-
co com o deslocamento a 
várias localidades.  Na van, 
além do transporte de tro-
pas, podem ser feitos o pre-
enchimento de documen-
to e a  comunicação com a 
central para verificar placas 
de veículos, suspeitos de 
crimes e se  há mandados 
de prisão. As escalas vão 
obedecer  às estatísticas do 
Núcleo de Análise Estatísti-
ca sobre Crimes da Secreta-
ria de Segurança, de acordo 
com as solicitações das co-
munidades.  (CJ)

Campina Grande ganhará duas 
Unidades de Polícia Solidária Móvel

MAIS SEGURANÇA

Chico  José
chicodocrato@gmail.com

O lançamento 
oficial das 
Unidades de 
Polícia Solidária 
Móvel está 
previsto para 
a próxima 
segunda-feira 

Foto: Socom-PB
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CÂMara de ConCiliação e instrução

Reduções virão por meio de diálogo

O procurador-geral do 
Estado, Gilberto Carneiro, 
reafirmou ontem, 21, a ne-
cessidade de o Executivo re-
duzir custos por conta da cri-
se, esclareceu que a revisão 
de contratos de fornecedores 
de bens e serviços, estabele-
cida por ato do governador 
Ricardo Coutinho num per-
centual para menos de 15%, 
acontecerá mediante amplo 
diálogo e negociação, mas 
que o Governo não abrirá 
mão da redução e buscará na 
Justiça uma solução para os 
casos em que não for possí-
vel chegar a um acordo.  

Durante entrevista on-
tem ao programa Rádio Ver-
dade (Arapuan), ele disse 
também que a Câmara de 
Conciliação e Instrução, cria-
da pelo governador Ricar-
do Coutinho, vai convocar 
num prazo de 60 dias todos 
os fornecedores do Estado 
que tenham contratos supe-
riores a R$ 300 mil. Carnei-
ro, deixou bem claro que a 
meta é buscar uma revisão 
dos contratos. “Aquilo que 
for considerado essencial e 
indispensável em forneci-
mento de serviço, continua-
rá sendo pago pelo Estado. 
Aquilo que não for o Estado 
vai suspender”, afirmou o 
procurador. 

A Câmara de Conciliação 

Procurador-geral do 
Estado reafirma necessidade 
de corte nos custos

Foto: Evandro Pereira

tem o objetivo de reavaliar 
as licitações em curso para 
compras, e contratações de 
bem de serviços, buscando a 
redução de custos. Carneiro 
lembrou que no ano passado 
o governador já tinha publi-
cado um decreto para redu-
zir 30% do custeio da má-
quina pública, mas de forma 
interna. 

Na entrevista concedida 
ao radialista Nilvan Ferreira 
e aos jornalistas Fábio Ber-
nardo e João Costa, o procu-
rador Gilberto Carneiro enfa-
tizou que a medida engloba 
todos os contratos de pres-
tação de serviço e de forne-
cimento de bens, a exemplo 
da aquisição de computado-
res, mobiliário, insumos e 
também a parte de prestação 
de serviços, como vigilân-
cia. Sobre a parte de obras, 
o procurador disse que elas 
ficam sob a coordenação da 
Suplan e com a Secretaria de 
Infraestrutura, Recursos Hí-
dricos, do Meio Ambiente e 
da Ciência e Tecnologia. 

O ato governamental 
abrange os serviços que já 
foram prestados e os que 
ainda vão ser geridos, dis-
se o procurador-geral, ex-
plicando que existem duas 
situações. “A primeira situa-
ção é de conciliação. Os for-
necedores serão convidados 
para rever os contratos e o 
Estado vai propor a redução. 
O comerciante tem o direito 
de não aceitar, e caso não 
aceite, o Estado fará uma 
análise técnica dos elemen-
tos do contrato para buscar 
a revisão judicialmente ou 

Gilberto Carneiro afirmou que revisão de contratos com fornecedores para reduzir gastos da máquina pública será mediante negociação

administrativamente. Em 
primeiro lugar vamos tentar 
a conciliação através de aná-
lise jurídica do contrato para 
fazer a revisão”.

Motivação
Quando indagado sobre 

qual a motivação do Governo 
para criar a Câmara de Con-
ciliação, Carneiro apontou 
como prioridades a folha de 
pagamento de pessoal, a cri-
se financeira que aflige o País 
desde 2015 e as diminuições 
constantes no Fundo de Par-
ticipação dos Estados. No 
que diz respeito aos tributos 

federais, ele disse que a que-
da foi de 5.6%, e em relação 
ao Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI), a que-
da foi de 11%.  O procura-
dor observou que o quadro 
financeiro atual é realmente 
muito complicado, mas mes-
mo assim, a Paraíba é um Es-
tado privilegiado diante do 
cenário de outros estados. 

“A maioria dos estados 
não está mais conseguindo 
pagar a folha em dia. Minas 
Gerais e Rio de Janeiro estão 
parcelando a folha para po-
der pagar seus funcionários, 
e a Paraíba vem conseguindo 

fazer o pagamento em dia. E 
para continuar pagando em 
dia, explicou ele, o Estado 
está fazendo uma qualifica-
ção de seus gastos e vai con-
tinuar fazendo”, disse. 

Diário Oficial
O ato governamental 

que criou a Câmara de Con-
ciliação e Instrução foi publi-
cado na edição de terça-feira, 
19, do Diário Oficial do Esta-
do (DOE), e o prazo para rea-
valiação dos contratos de 60 
dias começou a valer desde 
publicação.

De acordo com novo ato 

governamental, publicado na 
edição de ontem, a Câmara 
de Conciliação será composta 
por Gilberto Carneiro (Procu-
radoria-Geral do Estado), Gil-
mar Martins (Controladoria 
Geral do Estado), Livânia Fa-
rias (Secretaria da Adminis-
tração), Fábio Maia (Chefia 
de Gabinete do Governador) 
e Tárcio Pessoa (Secretaria 
de Planejamento, Orçamen-
to, Gestão e Finanças). A ini-
ciativa do governo prevê a 
negociação de descontos de 
percentual mínimo de 15% e 
dá poderes à Câmara de revo-
gação de compromissos.

O desembargador Márcio 
Murilo da Cunha Ramos foi elei-
to o novo presidente da Câmara 
Criminal do Tribunal de Justi-
ça da Paraíba, na manhã dessa 
quinta-feira, 21, durante a pri-
meira sessão ordinária de 2016. 
O novo dirigente da Câmara, 
que terá o mandato de um ano, 
passa a ocupar a vaga do tam-
bém desembargador João Bene-
dito da Silva.

João Benedito, que presidiu 
os trabalhos na ocasião, decla-
rou “não se tratar de uma elei-
ção, mas de uma aclamação”. 
O magistrado agradeceu aos 
desembargadores que trabalha-
ram ao seu lado durante a sua 
gestão e fez votos de uma exce-
lente administração para o novo 
presidente da Câmara.

“Desejo uma administração 
profícua e que se desenvolva 
na mais absoluta normalidade. 
Agradeço aos desembargadores, 
procuradores, defensores públi-
cos e servidores que me acompa-
nharam durante este ano para 
o andamento do bom trabalho, 
sem eles não poderíamos reali-
zar o trabalho que nos propo-
mos”, ressaltou.

Devido a ausência do de-
sembargador Márcio Murilo, por 
motivos de férias, a presidência 
foi assumida, interinamente, 
pelo desembargador Joás de Bri-
to Pereira Filho.

Márcio Murilo é eleito presidente da 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça

aClaMação

José Alves
zavieira2@gmail.com 

Em função de mudanças 
na agenda, o ministro da Saú-
de, Marcelo Castro, não pôde 
vir a João Pessoa ontem para, 
juntamente com o governador 
Ricardo Coutinho, iniciar uma 
ação de mobilização para en-
frentamento do Aedes aegypti 
e da microcefalia. O evento es-
tava agendado para acontecer 
às 15h, no Palácio da Reden-
ção. De acordo com a asses-
soria do Ministério da Saúde, 
a mobilização na Paraíba con-
tra o mosquito Aedes aegypti 
acontecerá em uma nova data.

No evento, a secretária 
da Saúde do Estado, Rober-
ta Abath, iria fazer uma ava-
liação do Plano Estadual de 
Combate ao mosquito trans-
missor da dengue, chikun-
gunya e zika vírus. Ainda no 
Palácio da Redenção o minis-
tro Marcelo Castro também 
iria fazer o anúncio de que 
o Ministério da Saúde está 
adquirindo e vai distribuir 
500 mil testes para realizar o 
diagnóstico de PCR (biologia 
molecular) para o vírus zika. 
Com isso, os laboratórios pú-
blicos ampliarão em 20 vezes 
a capacidade dos exames, 
passando de mil para 20 mil 
diagnósticos mensais.

elisa damante
Do portal ParaibaJa

 
As malas já estão lá fora. 

Assim como o cantor Pablo, o 
vereador Felipe Leitão con-
firmou ontem sua saída do 
partido Solidariedade (SD), 
abandonando também a pre-
sidência municipal, e anun-
ciou seus planos de ingressar 
em uma outra legenda.

“Essa informação proce-
de, realmente estou deixando 
o partido Solidariedade jun-
to com alguns companheiros 

que se filiaram e que acredi-
tavam no nosso projeto. Eles 
acompanharão a nossa deci-
são”, garantiu.

O vereador afirmou que 
irá anunciar dentro dos pró-
ximos dias sua nova sigla. 
Agora o SD conta apenas com 
o vereador João Almeida, que 
ficará sozinho para montar 
uma nova chapa e reorgani-
zar tudo. O motivo teria sido 
a interferência nas decisões 
do diretório, por parte do 
presidente estadual do parti-
do, Benjamin Maranhão.

Ministério da Saúde 
justifica agenda de Castro

Leitão anuncia que vai 
deixar o Solidariedade

adiaMento

Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos cumprirá mandato de um ano

A mudança nas presidências 
dos órgãos fracionários do Po-
der Judiciário estadual segue o 
Regimento Interno do TJPB, que 
determina, no artigo 13, pará-
grafo 3º, o mandato de um ano 
para cada exercício.

Votos de Pesar 
A Câmara Criminal, durante 

a mesma sessão, aprovou, por 
unanimidade, voto de lamento 
pelos falecimentos da ex-pro-
curadora de Justiça, Otanilza 
Nunes de Lucena, no dia 16 de 
dezembro, e do ex-presidente 

do TJPB (biênio 1997/1998), de-
sembargador Raphael Carneiro 
Arnaud, em 31 de dezembro.

Otanilza Lucena foi pro-
motora de Justiça, ouvidora do 
MPPB, e se aposentou da insti-
tuição em julho de 2013.

O desembargador Raphael 
Carneiro, durante o período que 
presidiu o TJPB, deu seguimen-
to ao programa de construção 
de vinte prédios destinados ao 
funcionamento de fóruns, inclu-
sive o edifício do Fórum Afonso 
Campos, da comarca de Campina 
Grande.

Foto: Ednaldo Araujo/TJPB

José Alves
zavieira2@gmail.com
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Música e Nacional Popular
Uma pessoa amiga me fez uma pergunta interessante 

numa recente conversa, a respeito de um assunto que não 
deixa de ser político: por que faço tanto questão de demarcar 
campo entre as expressões MPB, música popular e música no 
Brasil. Demarco campo mesmo. São três expressões de ori-
gem diversa a partir das quais obtemos resultados analíticos 
distintos. Hoje, por exemplo, a vertente da MPB vive um mo-
mento – talvez insuperável – de impasse evolutivo, enquanto 
a música no Brasil (o somatório de todas as sonoridades) 
segue arrastando cordões ao vivo ou pela internet.

Por seu turno, depois de visto a disjuntiva MPB/música 
no Brasil, música popular vem a ser uma expressão origi-
nariamente advinda da quase homônima “cultura popular”, 
uma expressão criada no bojo do romantismo alemão para 
polemizar com a tradição clássica, que apanhava elementos 
das antigas civilizações formativas do ocidente, Roma (os 
franceses) e Grécia (os alemães). Em sociedades hierarqui-
zadas como a brasileira, a disjuntiva originária dos român-
ticos dos começos do século XIX fez fortuna no sentido de 
erguer uma estranha muralha da China entre o “erudito” e o 
“popular”. Vale lembrar que o mito de uma zona de fronteira 
rígida erudito-popular não tem, em outros lugares, a força 
que possui no Brasil.

Chegamos ao termo MPB. Na realidade, a expressão 
MPB foi criada no laboratório da corrente nacional popu-
lar, politicamente ligada à esquerda nacionalista e ao PCB, 
ganhou força em meados dos anos 60, a partir do encontro 
de sambistas do morro e intelectuais no Zicartola (o lendá-
rio bar de Cartola e Dona Zica) e tomou variados caminhos, 
abrindo muitas sendas de criação e modernidade à música 
brasileira.

A questão do nacional popular, apesar de muito comen-
tada e estudada por especialistas, é pouco compreendida. A 
rigor, nacional popular não significa nem nacionalismo nem 
populismo, embora possa de raspão cruzar no entremeio de 
ambos. 

O nacionalismo contemporâneo é uma ideologia 
surgida na Europa novecentista, em geral amalgamada a 
tendências românticas, racistas e colonialistas, avesso às 
categorias universalistas do iluminismo francês e, principal-
mente, à crescente adesão dos trabalhadores ao socialismo. 
Na América Latina, explorada pelo imperialismo, o naciona-
lismo acabou seguindo uma configuração diferente da matriz 
europeia. Aqui, terra benfazeja das “ideias fora do lugar” 
(Roberto Schwarz) ocorreu uma resignificação do nacionalis-
mo, incorporado ao projeto da esquerda, designando, muitas 
vezes de modo confuso, o anseio da liberdade econômica e 
política, senão a aurora do socialismo, ao menos o lenitivo do 
desenvolvimento burguês autônomo.

Por outro lado, o populismo, uma categoria bastante 
polissêmica – motivo de uma interminável polêmica con-
ceitual sociológica, até hoje –, na feição que medrou na 
América Latina, pela esquerda, centro e direita do espectro 
político pode ser definido, sumariamente, como uma maneira 
heterodoxa (para dizer o de menos) de fazer política nos 
processos de modernização, engendrados, no século passado, 
na periferia do sistema mundial capitalista, baseado na figura 
carismática de um líder (Perón, Vargas, Cárdenas), cultor de 
uma política de massas.

A tendência (mais cultural que estética) do nacional 
popular – bordão novamente repetido por que é apropriado 
fixar –, portanto, não é nacionalismo nem populismo: diz 
respeito, conforme Gramsci (o corifeu italiano do nacional
-popular e uma das referências dos intelectuais brasileiros 
ligados ao tema, de Vianinha e Dias Gomes a Carlos Nelson 
Coutinho), à possibilidade específica de integração orgânica 
entre povo e intelectuais, no processo das revoluções burgue-
sas. Trata-se do processo, certamente complexo, de afirma-
ção no tempo de uma cultura progressista, mais vinculada ao 
povo que propriamente cosmopolita e internacionalista, mais 
realista em suas várias possibilidades que vanguardista.

Cabe um parêntesis visando anular eventual mal-en-
tendido. Seria um erro grosseiro confundir nacional popular 
com realismo socialista (mais aparentado, por paradoxo, 
com a arte do fascismo). O nacional popular não foi dogmá-
tico e incorporou diversos matizes estéticos (por isso é mais 
correto falar em temos de cultura e política cultural nacional 
popular que em estética nacional popular): recebeu com loas, 
por exemplo, o realismo mágico de Gabriel García Márquez 
e o didatismo de Bertold Brecht. Gramsci, por exemplo, 
considerava a ópera mais íntima e representativa do nacio-
nal popular italiano que a literatura moderna ou mesmo o 
folhetim popular.

Quem quer que queira insistir na abordagem da atuali-
dade do nacional popular se defronta de pronto com o mega 
problema histórico de que o processo da revolução burguesa 
– a matriz de formulação histórica da teoria cultural do na-
cional popular – chegou irremediavelmente ao fim. No Brasil, 
o epílogo do processo histórico-universal (nos termos dis-
tintos e ascensionais, work in progress, de Voltaire, Hegel e 
Marx) das revoluções burguesas se deu no entorno da década 
de 80 do século XX, embora, nos termos de Florestan Fernan-
des, como “revolução inconclusa”. A própria nomenclatura 
em que o nacional popular movimentava suas esperanças 
(os escaninhos da soberania popular nos marcos do consti-
tucionalismo burguês, a origem de tudo), se desatualizou. É 
preciso olhar bem fundo nos olhos da tragédia.

Senadores recebem recomendações 
do MPF por prática de nepotismo

O Ministério Público Fe-
deral enviou recomendações 
para a Câmara dos Deputa-
dos e para o Senado pedindo 
providências para destituir 
de cargos nas duas Casas pa-
rentes de parlamentares de 
até quarto grau. As manifes-
tações para barrar o nepotis-
mo no Congresso foram en-
viadas para os presidentes 
da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), e do Senado, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL).

Também foram encami-
nhadas recomendações es-
pecíficas para os gabinetes 
dos senadores Cássio Cunha 
Lima (PSDB/PB), Flexa Ri-
beiro (PSDB/PA) e Telmário 
Mota (PDT/RR), nos quais 
o MPF identificou de forma 
preliminar que há parentes 
em funções comissionadas 
ou de chefia. No caso dos se-
nadores notificados, o Minis-

Beatriz Bulla
Da Agência Estado

Parlamentares notificados 
devem destituir seus 
parentes dos cargos

tério Público solicita que os 
parentes sejam destituídos 
de suas funções.

Aos dirigentes das duas 
Casas Legislativas, o MPF pede 
medidas em até 30 dias para 
destituir de cargos em comis-
são, de confiança ou de fun-
ções gratificadas os parentes 
de até quarto grau, além de 
dos servidores que ocupam 
cargos de direção, chefia ou 
assessoramento no gabinete 
dos parlamentares.

Calheiros e Cunha têm 
prazo de um mês para infor-
mar o MP sobre as providên-
cias adotadas. Caso não sejam 
tomadas as ações indicadas, o 
Ministério Público deve pro-
por uma ação civil pública 
contra a Câmara e contra o 
Senado.

Em maio de 2015, o MPF 
instaurou um inquérito civil 
sobre a nomeação de parentes 
de parlamentares para exer-
cer cargos no Congresso e ve-
rificou que deputados e sena-
dores aproveitaram brechas 
de uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) sobre 
nepotismo. Súmula vinculante 
da Corte impediu titulares de 

cargos públicos de nomearem 
parentes de até terceiro grau.

Para o Ministério Públi-
co, o STF não teve intenção de 
esgotar as possibilidades de 
configuração de nepotismo 
ao mencionar o parentesco de 
terceiro grau na súmula. “A no-
meação de parentes em linha 
reta, colateral ou por afinida-
de, até o quarto grau, inclusive, 
(...) viola a Constituição Fede-
ral, sobretudo os princípios da 
impessoalidade, moralidade e 
eficiência”, escreveu a procu-
radora da República Marcia 
Brandão Zollinger.

No caso dos gabinetes 
dos senadores notificados, o 
ofício do Ministério Público 
recomenda a destituição dos 
parentes dos respectivos car-
gos. Cássio Cunha Lima tem o 
primo Flávio Romero Moura 
da Cunha Lima, servidor do 
Senado, como chefe de gabi-
nete. No caso de Flexa Ribeiro, 
o pedido é para que haja desti-
tuição de Roseanne Flexa Me-
deiros do cargo comissionado 
de assistente parlamentar.

Com relação a Telmário 
Mota, o MPF quer a saída do 
servidor Telmar Mota de Oli-

veira Neto de função comis-
sionada. As informações sobre 
a nomeação de parentes de 
quarto grau foram reveladas 
em reportagem de 2015 do 
jornal Correio Braziliense.

De acordo com a assesso-
ria de Cunha Lima, o senador 
afirmou, ao saber da recomen-
dação: “Não concordo, mas 
vou acatar a sugestão do Mi-
nistério Público”.

Em nota, o gabinete do 
senador Telmário Mota in-
formou que a contratação foi 
submetida à apreciação da 
Consultoria Jurídica do Sena-
do, que segue orientação da 
súmula do STF. Após recebi-
mento, na semana passada, 
de orientação do Ministério 
Público, o gabinete encami-
nhou a recomendação nova-
mente para a Consultoria da 
Casa, diante do conflito de 
entendimentos. 

“O senador agirá confor-
me as normas legais e aguarda 
manifestação da Consultoria 
do Senado para se posicionar”, 
informou o gabinete. Procura-
do, o gabinete de Flexa Ribeiro 
não enviou manifestação até a 
publicação desta reportagem.

Arrecadação do 
governo registra 
queda de 5,62% 
no ano de 2015
Kelly Oliveira 
Da Agência Brasil

A arrecadação de tribu-
tos chegou a R$ 1,221 trilhão, 
no ano passado. De acordo 
com a Receita Federal, o re-
sultado apresentou queda de 
5,62%, na comparação com 
2014, descontada a inflação 
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA). Somente em dezem-
bro, a arrecadação totalizou 
R$ 121,502 bilhões, com que-
da real, descontado o IPCA, 
de 4,32%. Corrigida pela in-
flação, a arrecadação chegou 
a R$ 1,274 trilhão, no ano 
passado – o menor resultado 
desde 2010, quanto totalizou 
R$ 1,152 trilhão.

O aumento de tributos e 
receitas extras não compen-
saram a arrecadação menor, 
em um ano de recessão eco-
nômica. Em 2015, a arreca-
dação extraordinária somou 
R$ 13,1 bilhões, formada 
por R$ 4,6 bilhões de trans-
ferências de ativos entre 
empresas, R$ 1 bilhão para 
remessas a residentes no ex-
terior, em razão de alienação 
de ativos, e R$ 7,5 bilhões de 
recuperação de débitos em 
atraso.

Segundo a Receita Fede-
ral, o principal fator que contri-
buiu para a redução da arreca-
dação em 2015 foi a realização 
de parcelamentos em 2014 
que não se repetiram em 2015, 
como o Refis da Copa – reaber-
tura de programa especial de 
negociação de dívidas. No ano 
passado, foram arrecadados 
R$ 21,441 bilhões, com os par-
celamentos especiais, contra 
R$ 35,826 bilhões, em 2014. A 
queda real ficou em 44,78%.

Também contribuíram 
para a redução na arreca-
dação as desonerações tri-
butárias. No ano passado, o 
governo deixou de arrecadar 
R$ 103,262 bilhões, devido às 
desonerações. 

Ana Cristina Campos 
Da Agência Brasil

A presidente Dilma Rousseff rei-
terou ontem que o objetivo do go-
verno é “reequilibrar o Orçamento, 
reduzir a inflação e reconstruir a ca-
pacidade de investimento público e 
privado do País”.

“Isso nós vamos fazer, e estamos 
fazendo. Esta obra faz parte desse 
esforço em que, mesmo tendo de fa-
zer ajustes, nós continuamos inves-
tindo. 

Todas as reformas que fizemos 
foram para preservar investimen-
tos e programas sociais”, afirmou a 
presidente, durante a cerimônia de 
inauguração da pista leste da Via 
Mangue, no Recife.

Dilma disse que o País está en-
frentando desafios desde o ano pas-
sado com “uma grande crise econô-
mica”, mas ressaltou que é possível 

mudar esse cenário quando as pes-
soas e os governos são capazes “de 
cooperar e ter parcerias”. “Temos 
que trabalhar muito para retomar o 
crescimento no Brasil.”

Sem mencionar o processo de 
impeachment aberto contra ela na 
Câmara dos Deputados, Dilma des-
tacou que o Brasil vive em uma de-
mocracia em que as pessoas podem 
divergir e se manifestar.

“Tudo isso não só é normal, mas 
é virtuoso. Nada disso nos impede de 
termos acordo, unidade, ação con-
junta sobre algumas questões que 
são importantes para os brasileiros. 
A democracia tem essa flexibilidade. 
Ela permite que, ao mesmo tempo 
em que você critica, você seja tam-
bém, em algumas questões, capaz 
de agir em conjunto. É fundamental 
para o Brasil que nós sejamos capa-
zes de agir na mesma direção e no 
mesmo sentido”, afirmou.

Dilma: meta é reequilibrar 
Orçamento e reduzir inflação

ENFRENTAMENTO DA CRISE

Presidente Dilma Rousseff cumprimenta trabalhadores em cerimônia de inauguração no Recife

FOTO: Roberto Stuckert Filho
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PF investiga possível fraude em
licitação de obras do PAC no Rio
A Polícia Federal pediu a 
ajuda da Lava Jato para
levantar informações

A Polícia Federal no Rio 
de Janeiro pediu auxílio da 
Operação Lava Jato para le-
vantar informações sobre 
uma possível fraude em lici-
tação de obras de urbaniza-
ção de três complexos de fa-
velas - Alemão, Manguinhos 
e Rocinha - realizadas com 
recursos do Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC), a partir de 2008. 

Os investigadores apu-
ram o suposto conluio en-
tre as empresas líderes dos 
consórcios vencedores dos 
contratos, Odebrecht, An-
drade Gutierrez e Queiroz 
Galvão - as três acusadas 
de cartel em obras da Pe-
trobras.

Helcio William Asse-
nheimer, delegado da PF 
do Rio que apura o caso, 
solicitou aos delegados 
da Lava Jato, em Curitiba, 
informações sobre as em-
presas e compartilhamen-
to de provas que possam 
ajudar nas investigações 
sobre as fraudes nas obras 
do PAC e o compartilha-
mento de provas.

Memorando anexado 
aos autos da Lava Jato nes-
sa quarta-feira, 20, informa 
que tramita no Rio o inqué-
rito policial que apura su-
posto conluio. O processo 
de concorrência nacional 
para a realização de obras 
públicas de urbanização nas 
comunidades do Complexo 

do Alemão, Manguinhos e 
Rocinha foi conduzido pela 
Secretaria de Estado de 
Obras do Rio de Janeiro.

O inquérito da PF no 
Rio foi aberto em 2013 e a 
concorrência vencida pelas 
empresas em 2008. Além do 
Ministério das Cidades e da 
Caixa Econômica Federal, o 
governo do Rio investiu nas 
obras.

O Consórcio Rio Me-
lhor, liderado pela Ode-
brecht, em parceria com 
a OAS e a Delta, venceu o 
contrato de R$ 493 milhões 
para realizar obras no Com-
plexo do Alemão.

Já o Consórcio Mangui-
nhos, liderado pela Andrade 
Gutierrez, em parceria com 
a EIT e Camter, venceu o 
contrato de R$ 232 milhões 
para executar os serviços no 
Complexo de Manguinhos. 

O Consórico Novos 
Tempos, encabeçado pela 
Queiroz Galvão, em socieda-
de com a Caenge e Carioca 
Engenharia, assumiu o con-
trato de R$ 175,6 milhões 
para as obras da Comunida-
de da Rocinha.

Da Agência Estado 

O ex-governador do Rio 
Grande do Sul, Olívio Dutra, 
questionou ontem o papel 
exercido pela esquerda no 
mundo, em especial na Amé-
rica Latina, como pensamento 
estratégico de superação do 
capitalismo.

“A esquerda precisa de-
finir um projeto estratégico 
de transformação, que não 
se reduz a ganhar ou perder 
eleições. A esquerda preci-
sa ter um contorno definido, 
que é enriquecido pelo con-
tato direto com movimentos 
sociais, lutas e organizações”, 
disse ao participar do debate 
América Latina: resistências 

e alternativas, no Fórum So-
cial Temático, que ocorre até 
amanhã em Porto Alegre.

Como governador, Dutra 
inaugurou o Fórum Social 
Mundial na capital gaúcha 
em 2001. O evento comple-
ta nesta edição 15 anos. Sob 
fortes aplausos da plateia, ele 
destacou que as transforma-
ções são impulsionadas de 
“baixo para cima”. “Isso não 
se dá da noite para o dia, é 
um processo que se altera 
pelo protagonismo do povo, 
pela possibilidade de cada 
pessoa, organizada nos seus 
movimentos, de se tornar su-
jeito da política”, disse.

Na avaliação dele, o Esta-
do segue como uma estrutura 
que serve às grandes corpora-

ções. “Não é construir outro 
mundo possível. É dizer que é 
possível construir outro mun-
do de superação do capitalis-
mo”, defendeu.

O cubano Alfredo Peres 
Alemany, do Comitê de Defesa 
da Revolução de Cuba, desta-
cou a necessidade de integra-
ção dos povos latinos para 
superação das desigualdades. 
“As alternativas para nossa 
luta estão claras: é mais inte-
gração para o nosso povo. É a 
Alba [Aliança Bolivariana para 
os Povos da Nossa América]. É 
mais luta, porque só assim que 
alcança a vitória”, convocou.

Relembrando as dificul-
dades do embargo econômico 
imposto pelos Estados Unidos 
à ilha caribenha, Alemany fez 

críticas à reaproximação di-
plomática entre os dois pa-
íses, que ainda não trouxe 
mudanças concretas na quali-
dade de vida da população.

A vereadora portalegren-
se Jussara Cony relembrou 
lutas recentes importantes, 
como a “primavera das mu-
lheres”, protestos contra pro-
jetos de lei que restringem 
medidas de prevenção em 
caso de estupro, e a resistên-
cia em seguir com o Programa 
Mais Médicos que levou pro-
fissionais cubanos para áreas 
desassistidas de assistência 
em saúde. “O programa está 
pondo em xeque o currículo 
brasileiro. Uma pátria tem 
que ser educadora para a so-
berania”, declarou.

 A Construcap, uma 
das companhias que 
participou da concor-
rência na época, denun-
ciou direcionamento 
da licitação em acerto 
prévio. Um dos pontos 
investigados é o uso de 
um mesmo documento 
pelas três empresas.

 No memorando, o 
delegado do Rio afir-
ma que considerando 
que é de conhecimen-
to público que as in-
vestigações da Lava 
Jato têm “logrado 
desvendar um amplo 
esquema de corrupção 
e direcionamento de 
contratações públicas, 
incluindo conluios en-
tre as empresas cita-
das”, o compartilha-
mento de informações 

pode ajudar no inqué-
rito sobre o PAC.

Defesas
Procuradas, as 

empreiteiras Andrade 
Gutierrez e Queiroz 
Galvão informaram, 
via assessoria de im-
prensa, que não co-
mentariam o caso. Em 
nota, a Odebrecht infor-
mou que “não tomou 
conhecimento da inves-
tigação e se pronunciará 
no momento oportuno”. 
A construtora afirmou, 
ainda, “que nunca parti-
cipou de cartel para con-
tratação com qualquer 
cliente público ou priva-
do, e que todos os seus 
contratos foram celebra-
dos na mais estrita con-
formidade com a lei”. 

Irregularidade em licitação

O inquérito da 
Polícia Federal 
no Rio foi aberto 
em 2013 e 
as empresas 
venceram a 
concorrência 
em 2008

Esquerda precisa de projeto estratégico
de transformação, afirma Olívio Dutra

FÓRUM SOCIAL

O ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, questionou o papel exercido pela esquerda no mundo, em especial na América Latina

Camila Maciel
Da Agência Brasil 

 O presidente nacional do 
PDT, Carlos Lupi, avaliou ontem  
como “inoportuna” a recriação 
da CPMF neste momento. Em 
entrevista coletiva durante 
reunião do diretório nacional 
do partido, o pedetista ponde-
rou, contudo, que esse não é 
um posicionamento oficial do 
partido, que há divergências 
internas sobre o assunto.

 Lupi afirmou que sempre 
foi e continua sendo a favor 
da CPMF, mas ponderou não 
saber se a conjuntura atual, 
marcada pela recessão e fra-
gilidade econômica, é o mo-
mento ideal para criar mais um 
imposto. “A CPMF é o imposto 
mais justo que existiu no Bra-
sil. Mas, na minha opinião, é 
inoportuna neste momento”, 
afirmou, ao lado do ex-ministro 
Ciro Gomes, que disse ser pes-
soalmente a favor do tributo.

O presidente nacional do 
PDT fez questão de ponderar, 
no entanto, que o partido - 
que está à frente do Ministé-
rio das Comunicações - ainda 
não tem uma posição oficial 
sobre a recriação da CPMF, 
pois ainda não discutiu o as-
sunto com sua bancada de de-
putados federais e senadores. 
“Tenho absoluta certeza que 
temos divergências internas”, 
comentou. 

 Lupi disse que o PDT deve 
ajudar a aprovar “algumas me-
didas” do ajuste fiscal, “não to-
das”. “Não seremos a favor de 
nada que fira os direitos traba-
lhistas”, ressaltou.

 Questionado se a sigla 
apoiará o aumento da idade 
mínima para aposentadoria, 
como vem sendo defendido 
pelo ministro da Fazenda, Nel-
son Barbosa, ele desconversou 
e disse que essa é uma questão 
“a se examinar”, que requer um 
debate mais amplo. 

Carlos Lupi diz que  
a CMPF é inoportuna

APROVAÇÃO DE IMPOSTO

O juiz Vallisney de Sou-
za Oliveira, titular da 10ª 
Vara da Justiça Federal do 
Distrito Federal, começa 
hoje a tomar depoimentos 
de testemunhas indicadas 
por presos pela Polícia Fe-
deral na Operações Zelotes. 
A operação investiga a mani-
pulação de julgamentos do 
Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf), do 
Ministério da Fazenda, além 
da suposta compra de medi-
das provisórias.

Nessa fase de depoimen-
tos, estão incluídas 98 teste-
munhas indicadas por presos 
na Zelotes e também pelo juiz. 
Entre as testemunhas que 
deverão ser ouvidas pelo juiz 
Vallisney, a presidente Dil-
ma Rousseff foi indicada por 
Eduardo Gonçalves Valadão. 
O lobista Alexandre Paes dos 
Santos indicou o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva e o 

ex-ministro Gilberto Carvalho.
Os depoimentos do ex-

-presidente Lula e do ex-mi-
nistro estão marcados para 
segunda-feira (25), a partir 
das 9h, na sede da 10ª Vara 
da Justiça Federal, em Brasília. 
O juiz marcou para amanhã 
(22), às 9h, os depoimentos 
de dez testemunhas indicadas 
pelos réus Hallysson Carvalho 
Silva e Francisco Mirto Florên-
cio da Silva.

Das 98 testemunhas con-
vocadas por depor, 12 podem 
responder às perguntas por 
escrito, de acordo com o arti-
go 221 do Código de Processo 
Penal (CPP).

Nessa relação estão in-
cluídas a presidente Dilma, o 
ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante, o governador de 
Goiás, Marconi Perillo (PSDB), 
os senadores Tasso Jereissa-
ti (PSDB-CE), José Agripino 
(DEM-RN) e Humberto Costa 
(PT-PE), além dos deputados 
José Guimarães (PT-CE) e José 
Carlos Aleluia (DEM-BA).

Justiça começa a ouvir 
testemunhas da Zelotes

Igor Gadelha
Da Agência Estado

Iolando Lourenço
Da Agência Brasil

FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Como prometeu em sua 
campanha eleitoral, o pre-
sidente argentino, Mauricio 
Macri, anunciou a adoção de 
novas medidas para comba-
ter o narcotráfico, que teve 
um aumento preocupante no 
país nos últimos anos. Macri 
declarou “emergência sobre 
a segurança pública por um 
ano em todo o território na-
cional”, autorizando o abate 
de aviões não identificados.

Os narcotraficantes cos-
tumam usar pequenas aero-
naves para transportar gran-
des quantidades de drogas, 
especialmente entre as fron-
teiras com os países vizinhos. 
Segundo dados do governo, 
cerca de 400 voos do tipo são 
registrados por ano no país. 
Como “aeronaves hostis” fo-
ram definidas aquelas que 
“por suas características, no 
âmbito da situação e exigên-

cias da operação, implicam 
uma chance de dano ou pe-
rigo aos interesses vitais 
da nação”.

Diante de críticas da 
oposição, representantes do 
governo anunciaram que será 
enviado um projeto de lei ao 
Congresso para debater a 
norma. A ação não afeta o de-
creto presidencial, que entra 
em vigência na próxima se-
gunda-feira (25).

Citado pelo jornal lo-
cal La Nación, o ex-ministro 
de Defesa no governo de 
Cristina Kirchner, Agustín 
Rossi, disse que o decreto 
“é uma pena de morte sem 
julgamento prévio”. Rossi 
considerou “uma barbari-
dade” Macri ter decretado a 
medida sem um processo de 
debate e sem a aprovação do 
Congresso.

Macri, que assumiu o 
governo em 10 de janeiro, 
afirma que 12 anos de kir-
chnerismo causaram graves 
danos ao país, especialmen-
te no que diz respeito ao 
aumento da violência e dos 
índices de narcotráfico.

Presidente autoriza abate 
de aviões não identificados
como parte de novas ações

Macri fecha o cerco contra os 
narcotraficantes na Argentina
Da Agência Lusa

A Administração norte
-americana permitiu realizar 
ataques aéreos contra mili-
tantes do Estado Islâmico no 
Afeganistão, bem como con-
tra terroristas da Al Qaeda, 
informou o jornal norte-a-
mericano Washington Post, 
citando uma fonte militar.

Destaca-se que os novos 
poderes das tropas america-
nas permitem intensificar a 
luta contra o Estado Islâmico 
no Afeganistão.

Antes, as tropas nor-
te-americanas podiam usar 
a força somente contra a Al 
Qaeda ou para ajudar os mi-
litares afegãos. Entretanto, 
nada foi dito sobre o aumen-
to de presença americana no 
Afeganistão.

Essa decisão da Admi-
nistração dos EUA se tornou 
pública alguns dias depois de 
o Departamento de Estado 
ter declarado que iniciaria o 
combate à célula do Estado 
Islâmico no Afeganistão.

O presidente do Comi-
tê das Relações Exteriores 
do Senado norte-america-

no, Bob Corker, afirmou na 
quarta-feira (20) que estava 
satisfeito com a ação: “Estou 
muito contente por a Ad-
ministração estar usando o 
poder legal que já tem para 
combater ao Daesh [Estado 
Islâmico] no Afeganistão. Foi 
um erro alvejar a Al Qaeda e 
não o Daesh no Afeganistão, 
erro que permitiu que este 
expandisse o seu controle do 
território e a sua influência”.

Corker destacou que a 
retirada de mais forças alia-
das do Afeganistão pode criar 
riscos para o povo afegão, a 
região e a segurança dos EUA.

Os EUA realizam desde 
2001 operações militares con-
tra terroristas da Al Qaeda e do 
movimento Talibã no Afeganis-
tão. Inicialmente foi planejado 
retirar todas as tropas ame-
ricanas em 2014, entretanto, 
a pedido do governo afegão, 
parte do contingente norte-a-
mericano ficou no país para 
ajudar as forças de segurança 
locais. Recentemente, Washin-
gton fez tentativas de promo-
ver negociações de paz entre o 
governo e a oposição armada 
representada pelo Talibã.

Obama autoriza ataque 
contra Estado Islâmico

AFEGAnISTÃo

Da Sputnik

Anistia alerta 
que operações 
turcas ameaçam 
200 mil civis

A organização não go-
vernamental (ONG) de de-
fesa dos direitos humanos 
Anistia Internacional alertou 
ontem que as operações mili-
tares lançadas em dezembro 
pelo governo turco contra a 
guerrilha curda, no Sudeste 
do país, ameaçam a vida de 
200 mil civis.

De acordo com dados da 
Fundação de Direitos Huma-
nos da Turquia, 162 pessoas - 
29 mulheres, 32 crianças e 24 
idosos - morreram durante o 
toque de recolher obrigatório, 
imposto desde agosto passado 
em várias cidades de maioria 
curda, acrescentou a ONG, que 
tem sede em Londres.

Em alguns casos, as mor-
tes foram causadas por atira-
dores que atuam a grandes 
distâncias, informou o relató-
rio da Anistia Internacional.

O governo turco reconhe-
ceu apenas a morte de 18 ci-
vis em quatro municípios sob 
toque de recolher obrigatório 
desde dezembro. No mesmo 
período, morreram 24 elemen-
tos das forças de segurança.

Cerca de 90 mil civis aban-
donaram os quatro municípios 
onde vigora atualmente o reco-
lher obrigatório, mas cerca de 
200 mil pessoas continuam a 
ser afetadas pelas operações, 
considerou a ONG.

As operações policial e 
militar são dirigidas contra 
grupos do YDG-H, braço da ju-
ventude do Partido dos Traba-
lhadores do Curdistão (PKK), 
que tomaram o poder em vá-
rios bairros dessas cidades e 
que atacam as forças de se-
gurança com lança-granadas, 
armas ligeiras e explosivos de 
fabricação caseira.

O objetivo das forças de 
segurança parece ser elimi-
nar os membros do YDG-H e 
não a detenção, o que é con-
trário às normas internacio-
nais. O uso de armamento 
pesado em áreas habitadas 
pode causar baixas civis, des-
taca o relatório.

“Existem poucas dúvidas 
de que as autoridades turcas 
põem em risco vidas humanas 
ao recorrer à força de forma 
excessiva e sem critérios”, con-
cluiu a organização.

Da Agência Lusa

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) confirmou 
ontem em Genebra a existên-
cia do segundo caso de ebola 
em Serra Leoa, uma semana 
após ter declarado o fim da 
epidemia na África Ocidental.

Em declarações à agên-
cia EFE, o porta-voz da OMS, 
Gregory Hartl, confirmou o 
segundo caso em uma mu-
lher, tia da que morreu no dia 
15 deste mês - horas depois 

de a organização ter garanti-
do o fim da epidemia -, e que 
cuidou da sobrinha nos pri-
meiros dias da doença.

Segundo Hartl, a segun-
da pessoa infectada está iso-
lada em um hospital e rece-
bendo tratamento.

O porta-voz informou 
também que foram identifica-
das até agora 150 pessoas que 
tiveram contato com a mulher 
que morreu no último dia 15. 
Elas estão em observação 
para verificar se têm sintomas 

da doença. A origem do novo 
foco ainda está sendo investi-
gada, acrescentou Hartl, uma 
vez que Serra Leoa havia sido 
declarado “país livre de trans-
missão de ebola” em 7 de no-
vembro de 2015, após superar 
uma epidemia que deixou cer-
ca de 4 mil mortos.

Os três países mais 
afetados pela epidemia - a 
Guiné-Conacri, Libéria e 
Serra Leoa - encontram-se 
na fase de “gestão de risco”, 
após as autoridades sanitá-

rias terem cumprido a fase 
de “gestão de casos”, o que 
implica não baixar a guarda.

A epidemia de ebola 
na África Ocidental afetou 
28.637 pessoas e causou a 
morte de 11.315.

Iniciada em dezembro de 
2013 na Guiné-Conacri, a epi-
demia propagou-se depois aos 
vizinhos Libéria e Serra Leoa, 
os três países que concen-
traram 99% dos casos, bem 
como à Nigéria e ao Mali.

A OMS admitiu que o ba-

lanço está subavaliado e ad-
vertiu que o risco persiste, já 
que o vírus permanece muitas 
vezes em certos líquidos do 
corpo de sobreviventes, prin-
cipalmente no esperma, onde 
pode resistir até nove meses.

A Libéria foi o primei-
ro país a ser declarado “livre 
da transmissão” de ebola, em 
maio de 2015. Em Serra Leoa, 
essa declaração ocorreu em 7 
de novembro do mesmo ano. 
Na Guiné-Conacri o anúncio foi 
feito em 29 de dezembro.

OMS confirma segundo caso de ebola em Serra Leoa 
SAÚdE PÚBLICA

Londres (AE) - O presidente da 
Rússia, Vladimir Putin, “provavel-
mente” aprovou o envenenamento 
do ex-espião da KGB, Alexander Li-
tvinenko, em um hotel de Londres, 
concluiu um relatório britânico di-
vulgado nessa quinta-feira. Um críti-
co do governo russo que se tornou 
cidadão britânico, Litvinenko mor-
reu em 2006, após beber um chá que 
continha polônio radioativo.

O relatório de ontem, redigido 
pelo juiz aposentado Robert Owen, 
afirma que Litvinenko provavelmen-
te foi assassinado por ordem do ser-
viço de inteligência russo, o FSB, com 
conhecimento direto e aprovação de 
Putin e de Nikolai Patrushev, então 
diretor do FSB - órgão que sucedeu a 
KGB no país.

“Levando em conta toda a evidên-
cia e a análise disponível para mim, eu 
concluo que a operação do FSB para 
matar o Sr. Litvinenko foi provavel-
mente aprovada pelo Sr. Patrushev e 
também pelo presidente Putin”, afir-
mou Owen nos capítulos finais do re-
latório de 327 páginas.

A aguardada investigação ofere-
ce o relato mais abrangente até ago-
ra sobre como Litvinenko morreu. As 
conclusões do texto, porém, podem 
prejudicar os já frágeis laços entre 
Moscou e Londres.

As relações entre os governos oci-
dentais e Moscou, prejudicadas pela 
queda do avião da Malaysia Airlines e 
pela intervenção russa na Ucrânia, de-
vem ser testadas novamente, mesmo 
com diplomatas britânicos tentando 
conseguir a cooperação de Putin em 
relação à crise na Síria.

Putin aprovou a morte de 
ex-espião, diz juiz inglês

InVESTIGAÇÃo

Da Agência Estado

FoTo: Presidência da Rússia

Putin é acusado pela Justiça inglesa de mandar envenenar o ex-espião Alexander Litvinenko

Da Agência Lusa

O anúncio do 
fato ocorre
uma semana 
após a OMS 
declarar o fim 
da epedimia 
dadoença na 
África Ocidental
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BASQUETE EM CADEIRAS DE RODAS

Asdef realiza Copa N/NE
Competição tem início 
na terça-feira e reúne 
equipes de seis estados

Página 24

Belo preocupado com 
possível interdição de 
estádio para o Nordestão

A Paraíba vai sediar, a 
partir da próxima terça-fei-
ra, a Copa Norte/Nordeste 
de Basquete em Cadeira de 
Rodas. O campeonato pros-
segue até a sexta-feira, dia 29, 
em João Pessoa, no Centro de 
Educação da Polícia Militar da 
Paraíba, no bairro de Manga-
beira. O evento é uma realiza-
ção da Confederação Brasilei-
ra de Basquetebol em Cadeira 
de Rodas (CBBC) em parceria 
com a Associação de Familia-
res e Deficientes (Asdef). O 
campeonato encerra o ciclo 
de competições de basquete 
em cadeira de rodas, promo-
vido pela CBBC em 2015.

Hoje, às 9 horas, uma 
comissão da CBBC fará uma 
visita técnica ao local onde o 
evento será realizado. À tar-
de, às 15 horas, na sede da 
Asdef, haverá uma reunião 
com as entidades que estão 
participando diretamente na 
organização da Copa. A ceri-
mônia de abertura está mar-
cada para a quarta-feira (26), 
às 9h, no Centro de Educação 
da PM.

A competição reunirá 
sete equipes de seis estados: 
Bahia, Amazonas, Alagoas, 
Pernambuco, Paraíba e Ron-
dônia. Os times disputarão 
três vagas para o Campeo-
nato Brasileiro de Basquete 
em Cadeira de Rodas da 3ª 
Divisão 2016, previsto para o 
segundo semestre deste ano. 
As partidas serão abertas ao 
público.

Cerca de 70 paratletas 
entrarão em quadra durante 
os quatro dias de competição. 
Disputam o título do campeo-
nato as equipes da Associação 
de Atletas Baianos de Neces-
sidades Especiais (Aabane); 
Associação dos Deficientes 
Físicos do Amazonas - Adefa 
(AM); Associação dos Defi-
cientes Físicos do Estado de 
Pernambuco -  Adefepe (PE); 
Associação dos  Deficientes 
Físicos e Mentais de Arapira-
ca – Adfima (AL); Associação 
dos  Deficientes Motores de 
Pernambuco - ADM (PE); As-
sociação dos  Deficientes e Fa-
miliares - Asdef (PB); e Sport 
Club Vida Ativa (RO).

Segundo o coordena-
dor local do evento, Manoel 
Júnior, a realização da Copa 
Norte/Nordeste em Cadeira 
de Rodas, na Paraíba, será de 
grande importância para o 
paradesporto da Asdef e tam-
bém de todo o Estado. “Trará 
uma grande visibilidade para 
a modalidade. Isso, com cer-
teza, vai tirar várias pessoas 
com deficiência de dentro de 
casa, as quais, muitas vezes, 
não têm uma expectativa ou 
qualidade de vida melhor. 
Para além do alto rendimento 
de nossa equipe, a Asdef tem 
como objetivo incluir e rein-
tegrar essas pessoas na so-
ciedade por meio do esporte”, 
explicou.

Ele acrescentou que o 
principal objetivo da equi-
pe da Asdef na competição 
é conseguir o acesso para a 
terceira divisão. “Para isso 
precisamos ficar entre as três 
primeiras colocadas. Nunca 
nenhuma equipe da Paraíba 
conseguiu o título de cam-
peão da modalidade aqui 
dentro do Estado. Temos essa 
oportunidade e queremos 
fazer história”, comentou Ma-
noel Júnior. As atletas brasileiras, que estarão nos Jogos Olímpicos deste ano, farão apresentação amanhã na Vila Olímpica Parahyba, na capital

Seleção Brasileira se apresenta na Vila
A Seleção Brasileira 

Olímpica de Nado Sincroni-
zado confirmou, no final da 
tarde da última quarta-feira, 
que vai marcar presença na 
Vila Olímpica Parahyba, na 
manhã deste sábado (23), 
quando haverá uma apre-
sentação das seleções da 
Rússia e da Paraíba, além 
do dueto brasileiro. Outra 
grande novidade é que as 
seleções de saltos ornamen-

tais da Alemanha e dos Es-
tados Unidos vão treinar no 
Parque Aquático da Vila en-
tre 9 e 14 de fevereiro. Esta 
é a segunda vez que a sele-
ção norte-americana virá ao 
complexo.

“Só boas notícias depois 
de entregue a nova Vila Olím-
pica, pois ela está sendo sede 
de treinos no nado sincro-
nizado da Rússia e será, em 
fevereiro, dos Estados Uni-

dos e da Alemanha, de saltos 
ornamentais”, disse Tibério 
Limeira, titular da Secretaria 
de Estado da Juventude, Es-
porte e Lazer (Sejel).

Tibério ainda reforçou 
o convite ao público para a 
manhã de apresentações de 
nado sincronizado. “Agora, 
com a confirmação da se-
leção brasileira olímpica, a 
série de apresentações será 
mais completa na piscina de 

nado sincronizado. Os bons 
frutos do grande investi-
mento na Vila estão sendo 
colhidos em nível interna-
cional”, concluiu.

Para ter acesso às apre-
sentações das seleções russas, 
brasileiras, do dueto brasilei-
ro e da paraibana, os interes-
sados devem levar uma lata 
de leite em pó, para servir de 
doação às instituições filan-
trópicas de João Pessoa.

NADO SINCRONIZADO Domingo será 
de decisão no 
Campeonato de 
Beach Soccer

A Federação Paraibana 
de Beach Soccer confirma 
para o próximo domingo as 
finais do Paraibano de Beach 
Soccer de 2015, no masculi-
no adulto, masculino Sub-17 
e no feminino. As partidas 
serão realizadas na arena 
da FPBS, na Praia do Cabo 
Branco, em João Pessoa, em 
frente ao SESC e Corpos de 
Bombeiros.

Abrindo a rodada final,  
com início às 9h, a decisão 
será no masculino Sub-17 
entre Gama/Clube Manía-
cos e Palmares/Projeto Gol 
de Vida. Às 10h acontece 
a final do feminino com o 
Santa Cruz enfrentando o 
Vitoria/Clube Maníacos.  
Encerrando as decisões, às  
11h, estarão brigando pelo 
título adulto masculino a As-
sociação Atlética Moroni x 
SEP Pilar.

 A Federação já definiu 
a arbitragem que irá tra-
balhar nos jogos finais. No 
primeiro jogo (masculino 
Sub-17), Ana Raissa, Israel 
Isidro, Anderlucio Timóteo 
e  Flavio dos Anjos coman-
darão a partida. No jogo se-
guinte, a arbitragem será de 
Anderlucio Timóteo, Flavio 
dos Anjos, Alberto Magno e 
Marcio Nascimento. Por fim, 
no  jogo final do masculino 
adulto, a aqrbitragem será 
de Alberto Magno, Marcio 
Nascimento, Ana Raissa e 
Israel Isidro. A coordenação 
e delegado da FPBS nas par-
tidas ficarão a cargo de José 
Gilvan Batista.

A equipe da Associação dos Deficientes e Familiares (Asdef) é a única representante da Paraíba na competição, o que aumenta a responsabilidade pelo título da Copa

FOTOS: Divulgação



Equipe de vela brasileira ganha 
medalhas nos Estados Unidos
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Resultados animam os 
atletas para a disputa
dos Jogos Olímpicos

Catorze equipes nas categorias masculina e fe-
minina, estarão disputando entre os dias 29 e 31 
deste mês a 1ª Copa de Voleibol Adulto Professora 
Regional Coeli, cujos jogos ocorrerão em vários 
ginásios da capital, dentre eles o da UFPB. O time 
PB Master, que estará participando das seis etapas 
do Circuito Norte-Nordeste de Voleibol informou 
ontem que participará da Copa Regina Coeli. Para 
as atletas, será uma forma de preparação para o 
grupo, que, a partir do mês de abril vai representar 
a Paraíba na competição Norte e Nordeste.

Copa Regina Coeli 

Nossos paratletas 
fazendo história

A Paraíba está bem servida. Está de parabéns. Se 
no desporto comum, nossos atletas têm dado conta 
do recado, o que não ressaltar no paradesporto, onde 
esses atletas têm sido referências mundiais nas mais 
diversas modalidades esportivas. Ontem quem voltou 
a fazer história foi a Maria Luzineide, atleta da Asde-
f-PB e da Seleção Brasileira. Subiu no lugar mais alto do 
pódio na Copa do Mundo Paralimpico de Halterofilismo 
que está sendo disputado no Rio de Janeiro. Conquis-
tou a medalha de ouro, entrou para os anais do Comitê 
Paralímpico Brasileiro e agora vai em busca de uma vaga 
nos Jogos Paralímpicos deste ano.

Se no halterofilismo temos a Maria Luzineide, o que 
não dizer de Petrúcio Ferreira, no atletismo. O paratleta 
é esperança de medalha brasileira também nos Jogos 
Paralímpicos 2016. Recordista mundial nos 100 e 200m, 
categoria T47, Petrúcio Ferreira vive um bom momento 
e no ano passado conquistou duas medalhas de ouro 
nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, no Canadá. 
Esteve também no Campeonato Mundial de Paradespor-
to e tem presença confirmada nos Jogos Paralímpicos.

Além de Maria Luzineide, temos centenas de outros 
atletas espalhados pelo Estado em várias modalidades, 
a exemplo da Bocha, Goalball, Futebol de 5, Basquete 
em Cadeiras de Rodas, dentre outros. Muitos desses 
atletas foram descobertos dentro da política esportiva 
adotada pelo Governo do Estado, através da Secreta-
ria de Juventude, Esporte e Lazer. O Projeto Paraíba 
Paralímpica é um grande exemplo na revelação desses 
atletas para o cenário esportivo nacional e interna-
cional. Isto prova que o Estado está cada vez potente 
neste seguimento que é o paradesporto.

Após o julgamento, a FPF 
declarou que iria esperar a 
publicação do acórdão para 
se manifestar sobre o que 
fazer. Mas agora a decisão 
já está tomada, uma vez que 
o documento do TJD-PB diz 
que deve “manter a tabela.

Tabela II

No próximo domingo, no Estádio Almeidão, em João 
Pessoa, será conhecido o campeão paraibano de futebol 
feminino, temporada 2015. Botafogo x Kashima, as duas 
melhores equipes da temporada, estarão se enfrentando 
em partida que promete muitas emoções. A decisão vale 
vaga também na Copa do Brasil deste ano. Quem ficar 
com o título estadual carimba o passaporte para a com-
petição nacional. O Kashima busca o bicampeonato.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O Tribunal de Justiça Des-
portiva da Paraíba deter-
minou que a FPF mantenha 
a tabela do estadual de 
2015. Apesar de a decisão 
obtida após o julgamento 
do Esporte de Patos, ter 
modificado a classificação.

Tabela I

Futebol Feminino

Bons ventos abrem o 
ano olímpico para o Brasil. 
Na disputa de duas com-
petições no Coconut Grove 
Sailing Club, em Miami, nos 
Estados Unidos, a equipe 
brasileira de vela conquis-
tou duas medalhas. No Cam-
peonato Norte-Americano 
da classe 470, Fernanda 
Oliveira e Ana Barbachan 
foram campeãs da disputa 
feminina. No Campeonato 
Midwinter, Martine Grael e 
Kahena Kunze conquistaram 
o bronze na classe 49erFX.

Os eventos servem de 
prévia para a etapa de Mia-

mi da Copa do Mundo da 
Isaf (Federação Internacio-
nal de Vela), que será rea-
lizada a partir de amanhã, 
com regatas a partir de se-
gunda-feira (25).

Com direito a vitória 
na última prova, Fernan-
da Oliveira e Ana Barba-
chan fecharam a disputa da 
classe 470 com 17 pontos 
perdidos, bem à frente das 
americanas Sydney Bolger 
e Carly Shevitz, que ficaram 
em segundo lugar, com 44 
pontos perdidos. Detalhe: 
no Campeonato Norte-A-
mericano, 33 duplas mas-
culinas e femininas compe-
tiram juntas na água, e as 
brasileiras deixaram mui-
tos marmanjos para trás. 

No geral, só ficaram atrás 
dos norte-americanos Stu 
McNay e Dave Hughes, que 
terminaram com 16 pontos 
perdidos.

No Midwinter, Martine 
Grael e Kahena Kunze man-
tiveram o ritmo da tempo-
rada 2015 e subiram mais 
uma vez ao pódio da clas-
se 49erFX. Com 38 pontos 
perdidos, elas ficaram em 
terceiro lugar, atrás das ca-
nadenses Erin Rafuse/Da-
nielle Boyd (36 p.p.) e das 
suecas Lisa Ericson/Hanna 
Klinga (37 p.p.).

Na classe 49er, os brasi-
leiros Marco Grael e Gabriel 
Borges terminaram em sex-
to lugar, com 37 pontos per-
didos. Os vencedores foram 

os norte-americanos Brad 
Funk e Trevor Burd (14 
p.p.). Na Nacra 17, a dupla 
formada por João Bulhões e 
Gabriela Nicolino ficou em 
22° lugar, com 83 pontos 
perdidos. Os campeões fo-
ram os suíços Matias Buhler 
e Nathalie Brugger (21 p.p.).

Na etapa de Miami da 
Copa do Mundo, a equipe 
brasileira de vela estará 
representada por todos 
os velejadores que estão 
classificados para os Jogos 
Olímpicos Rio 2016. Tam-
bém estão inscritos Bruno 
Fontes (laser), João Bulhões 
e Gabriela Nicolino (nacra 
17), Gabriel Bastos (RS:X), 
Bruna Martinelli (RS:X) e 
Odile Ginaid (laser radial).

Martine Grael e Kahena Kunze conquistaram o bronze na classe 49erFX no Campeonato Midwinter, que aconteceu nos Estados Unidos

Barbosa diz que Brasil vai buscar o pódio
Em 14 de abril de 2016, 

Antônio Carlos Barbosa com-
pleta 71 anos de idade, gran-
de parte deles dedicado ao 
basquete feminino. Convida-
do a assumir a seleção brasi-
leira pela terceira vez, o trei-
nador tem em 2016 o maior 
desafio da extensa carreira: 
comandar a equipe em busca 
de uma medalha nos Jogos 
Olímpicos Rio 2016, em casa.

A tarefa não é simples. O 
basquete feminino brasileiro 
passa por um período gran-
de sem resultados expressi-
vos. Mas nada que impeça o 
novo técnico de sonhar alto. 
“Eu tenho uma meta, sim. É 
muito cômodo eu dizer que 
se melhorar um pouco já 
está bom. Sair de nono para 
oitavo, ou sétimo. Podemos 
até ficar por aí, mas o objeti-
vo é buscar a medalha”, avisa 
Barbosa.

As duas passagens an-
teriores pelo comando da 
seleção feminina foram em-
blemáticas por motivos dife-
rentes. Na primeira, de 1976 
a 1984, Barbosa lançou na 
equipe adulta os dois prin-
cipais nomes do País na mo-
dalidade: Paula e Hortência. 
Mais tarde, a dupla foi pro-
tagonista da equipe campeã 
do Pan de Havana 1991, em 
Cuba; campeã mundial em 
1994; e medalha de prata 
nos Jogos de Atlanta, 1996.

BASQUETE

Quando Antônio Carlos 
Barbosa retornou à equipe, 
em 1997, Hortência já ti-
nha se aposentado e Paula 
já preparava a despedida. 
Em 2000, o treinador teve 
que lidar com outra refor-
mulação, desta vez liderada 
por Janeth, que ajudou o co-
mandante a alcançar o ines-
perado bronze nos Jogos 
Olímpicos de Sydney 2000, 
uma conquista memorável 
na carreira.

“Foi uma equipe que foi 
desacreditada. Levamos seis 
jogadoras que não tinham 
disputado os Jogos de Atlan-
ta. Era uma equipe que nin-

guém dava nada por ela. Foi 
extremamente significativo 
para essa geração porque 
não estava programada a 
medalha”, lembra o treina-
dor.

Para 2016, Barbosa se 
encontra novamente em 
uma situação delicada. Além 
da ingrata missão de devol-
ver ao Brasil o pódio do bas-
quete feminino após anos de 
dificuldade, o comandante 
ainda lida com a tensão entre 
a Confederação Brasileira de 
Basquete (CBB) e a Liga de 
Basquete Feminina (LBF), 
que resultou no pedido de 
dispensa de sete atletas no 

evento-teste da modalidade, 
realizado na Arena Carioca 1 
entre 15 e 17 de janeiro.

Ainda assim, Barbosa 
será exigente consigo mes-
mo e com suas comanda-
das. “Inicialmente não teria 
nenhuma responsabilidade. 
Pior que está não fica. Mas a 
responsabilidade é grande, 
sim. Queremos deixar uma 
marca de resgate do basque-
te feminino brasileiro. Ele 
não estava no lugar que de-
veria estar nas últimas con-
dições, em classificações to-
talmente incompatíveis com 
a tradição e o nível técnico de 
nossas jogadoras”, declara.

Técnico da seleção, Antonio Carlos Barbosa, diz que o Brasil tem obrigação de lutar por medalha
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FPF altera as regras eleitorais
uma reeleição
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Candidato não pode ter 
menos de 35 anos ou
mais de 75 no pleito

A Federação Paulista 
de Futebol alterou as regras 
eleitorais da entidade após 
reunião nessa quarta-feira. A 
partir de agora, haverá ape-
nas uma reeleição. Os can-
didatos à presidência terão 
que ter idade mínima de 35 e 
máxima de 75 anos para po-
derem participar do pleito.

“Nós queremos que al-
guém chegue com alguma 
experiência para dirigir a en-
tidade. E que, na idade máxi-
ma, chegue com força total, 
com vontade de realizar, e 
evitar que o futebol paulista 
tenha algum prejuízo”, afir-
mou Reinaldo Carneiro Bas-
tos, presidente da FPF, ao 
anunciar as mudanças. 

As novas regras são uma 
adequação do estatuto da fe-
deração ao Profut (Programa 
de Modernização da Gestão 
e de Responsabilidade Fiscal 
do Futebol Brasileiro), lan-
çado pelo Governo Federal, 
que impede dirigentes de se 
perpetuarem infinitamente 
no poder.

Os valores da transferên-
cia de Bale para o Real Madrid, 
enfim, foram pulgados. O site 
“Football Leaks”, que vem 
publicando contratos e infor-
mações sigilosas do mundo do 
futebol, revelou ontem o con-
teúdo do vínculo firmado entre 
os Merengues e o Tottenham 
para a contratação do galês. 
E os documentos comprovam 
que o jogador foi o ‘mais caro 
do mundo’.

Bale deixou os Spurs em 
2013 para ser o mais novo ga-
láctico. No entanto, os núme-
ros que envolviam a negocia-
ção não eram conclusivos. O 
Real Madrid afirmou na oca-
sião que gastara 91,5 milhões 
de euros (cerca de R$ 285 mi 
na época). Contudo, a forma 
de pagamento aumentará o 
valor.

As três primeiras parcelas 
foram quitadas pelos espa-
nhóis em 2013, 2014 e 2015, 
no valor de 24.935.895 euros, 
o que dá, no total, 99.743.542 
euros. A última, que será paga 
neste ano, é de 21,2 milhões, 
mas em libras, para proteger 

Documento revela que a contratação foi a mais cara do mundo
TRANSFERÊNCIA DE BALE

De acordo com a rá-
dio espanhola Onda Cero, 
Neymar esteve reunido com 
representantes do Real Ma-
drid antes da entrega da Bola 
de Ouro 2015, em Zurique, 
ao lado de seu pai e dois de 
seus representantes, André 
Cury e Wagner Ribeiro.

A rádio ainda diz que a 
reunião aconteceu por insis-
tência do clube Merengue, e 
que o brasileiro só compare-
ceu de forma protocolar, com 
intuito de alavancar seu pe-
dido salarial no processo de 
renovação com o Barcelona, 
que deve ocorrer ao fim da 
temporada.

A ligação entre Neymar 
e o Real Madrid surgiu ainda 

quando o brasileiro ganha-
va destaque no Santos, no 
começo da década. O clube 
merengue foi um dos muitos 
interessados na contratação 
do atacante, mas o camisa 11 
abriu mão de uma proposta 
financeira melhor para vestir 
a camisa do Barcelona.

Brasileiro se reuniu com
representantes do real

NEYMAR

os clubes de variações no câm-
bio.

Com a última parcela, o 
valor total da transação che-
ga a 99.743.542 euros, que 
ainda irá crescer de acordo 
com os 5% do mecanismo 
de solidariedade da Fifa. Por 
fim, a quantia paga pelo Real 
Madrid ao Tottenham é de 
100.759.417 euros.

O Real Madrid tinha a op-
ção de pagar, à vista, 87 mi-
lhões de euros ao Tottenham 
em 2013. Se fizesse valer essa 

cláusula, Cristiano Ronaldo 
permaneceria como o jogador 
mais caro do mundo. Ele dei-
xou o Manchester United tam-
bém para o time espanhol por 
96 milhões de euros.

No contrato de Bale - que 
vale até 2019 -, o Real Madrid 
é obrigado a comunicar o To-
ttenham em caso de quais-
quer propostas de clubes da 
Premier League. Os Spurs, 
por sua vez, tem até 72 horas 
para responder se pretendem 
cobri-la.

Ao lado de Cristiano Ronaldo. Bale vem sendo um dos destaques do Real

Neymar barganha novo contrato

Há uma dúvida se a al-
teração no estatuto atingiria 
Carneiro Bastos. O dirigente 

assumiu em 2015, no lugar 
de Marco Polo Del Nero, elei-
to para comandar a CBF. Teo-

ricamente, teria o direito de 
lançar candidatura em 2018 
e buscar a reeleição em 2022.

“Se eu me candidatar e 
me reeleger é porque os clu-
bes querem. Não porque fiz 

uma eleição secreta. Preciso 
sentar na cadeira com apoio”, 
comentou ele.

“Digo que seria bom se 
tivesse outro candidato. Nos 
faria mais forte na cadeira 
ganhando uma eleição. Se 
tiver mais de um candidato, 
as coisas ficam mais fortale-
cidas, mais transparentes”, 
acrescentou.

Outra mudança signifi-
cativa na eleição foi a dife-
renciação entre os clubes 
de diferentes divisões. A 
partir da próxima eleição, 
as equipes que integram 
a Série A1 terão peso 6 no 
pleito. Os clubes da A2 vale-
rão 4 votos. 

A Série A3 terá peso 2. 
Já as agremiações da Segun-
da Divisão, que na prática é a 
quarta, e das ligas terão valor 
um na disputa.

“A importância do voto 
é proporcional à da divisão. 
A Série A1 gera a maioria 
dos nossos recursos, que pa-
gam a Segunda Divisão, as li-
gas e a Série A3. Quem faz a 
roda girar tem que ter poder 
maior para decidir os rumos 
da entidade”, justificou Car-
neiro Bastos.

O presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, comandou a reunião que definiu as mudanças no próximo pleito

Marco Polo Del Nero pode 
ser banido pela Fifa e os clubes 
se articulam para exigir a con-
vocação de novas eleições na 
CBF caso a punição seja con-
firmada. As federações argu-
mentam que o atual interino, 
Coronel Nunes, não foi legiti-
mamente eleito para o cargo 
de mandatário da entidade.

Três nomes surgem como 
possíveis candidatos ao cargo. 
Romildo Bolzan Jr., do Grêmio, 
Daniel Nepomuceno, do Atléti-
co-MG, e Marcelo Sant'Ana, do 
Bahia, tem a simpatia da maio-
ria das equipes brasileiras.

O colégio eleitoral da CBF 

é formado pelos presidentes 
das 27 federações e dos 40 clu-
bes das Séries A e B. A renúncia 
de um dos vice-presidentes da 
entidade é especulada como 
possibilidade para que assim 
sejam convocadas novas elei-
ções.

Romildo, porta-voz da 
Primeira Liga, se sobressai por 
seu perfil agregador. Nepomu-
ceno, já cumpre função na CBF, 
é coordenador da Comissão 
Nacional de Clubes, além de ter 
experiência política. Sant'Ana 
foi o responsável por elaborar 
o esboço de estatuto da asso-
ciação de equipes.

Clubes articulam três 
candidatos para a CBF

ELEIÇÃO

Tite analisa vitória e vê time em ascensão
A atuação do Corin-

thians na vitória por 3 a 2 
sobre o Shakhtar Donetsk, 
na última quarta-feira, pela 
Florida Cup, deixou o técni-
co Tite contente com a atu-
ação da equipe e também 
pela importância que esse 
triunfo tem para o elenco.

“O nível dos jogos foi pa-
recido, com dificuldades pa-
recidas. De novo tivemos um 
bom desempenho. Mas por 
sermos competitivos, tínha-
mos de ter um bom resulta-
do. Foram 75 minutos muito 
bons. Nos últimos 20, caiu. 
Desempenho e resultado é 
bom sempre, em qualquer 
que seja a circunstância. Ele 

te impulsiona, dá confian-
ça para o trabalho, ainda 
mais contra as equipes que 
enfrentamos, de alto nível. 
Nesse momento de reestru-
turação, muito difícil, vamos 
fazer passo a passo e dia a 
dia”, afirmou.

Apesar disso, o técnico 
Tite falou que precisará de 
tempo e paciência da torci-
da para reestruturar o time, 
que perdeu cinco titulares 
da campanha do hexacam-
peonato brasileiro (Gil, Ralf, 
Jadson, Renato Augusto e 
Vagner Love).

“Milagre ninguém faz 
(risos). Vou pegar uma ma-
nifestação de vocês (da 

CORINTHIANS

imprensa) em que foram 
felizes. O time que bateu o 
campeão foi o que perdeu 
para o Guarani (na Liberta-
dores), porque amadureceu, 

perdeu, rodou. Não neces-
sariamente tem de perder, 
mas é inevitável acontecer 
em uma reestruturação”, fi-
nalizou.

Jogadores comemoram um dos gols marcados contra o Shakhtar
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Jogo de estreia contra 
o Sport no Almeidão já 
preocupa dirigentes

Belo teme interdição de estádio
NA COPA DO NORDESTE

O presidente do Botafo-
go, Guilherme Novinho, disse 
ontem que está preocupado 
com o temor da Comissão 
de Prevenção e Combate à 
Violência nos Estádios da Pa-
raíba, em relação às obras do 
Viaduto do Geisel, no entor-
no do Almeidão. Segundo ele, 
é preciso se tomar precau-
ções para evitar a violência 
fora do estádio, mas é neces-
sário também se garantir os 
espetáculos, já que o Almei-
dão oferece toda a seguran-
ça ao torcedor, e em caso de 
interdição, iria causar muito 
prejuízo ao Botafogo.

"O Botafogo não pode ser 
penalizado. O clube investiu 
muito nesta temporada e terá 
grandes jogos, com grandes 
públicos no Almeidão. O está-
dio está perfeito, e no que de-
pender do Botafogo, todas as 
medidas serão tomadas para 
garantir a segurança dos tor-
cedores, em comum acordo 
com a Polícia Militar da Paraí-
ba", disse Novinho

Indagado sobre o primei-
ro grande jogo no Almeidão, 
contra o Sport de Recife, pela 
Copa do Nordeste, Novinho 
disse que está no aguardo de 

uma posição da Polícia Mili-
tar sobre o jogo para tomar 
as devidas providências. "Já 
pedimos todo o empenho da 
PM, e se trata realmente de 
um jogo de risco. Quem não 
se lembra do que a torcida do 
Leão aprontou da última vez 
que esteve aqui, e que acabou 
prejudicando e muito o Bota-

fogo. O Belo não teve nada a 
ver com o confronto entre tor-
cedores pernambucanos e os 
policiais", disse o presidente.

Segundo Novinho, há 
rumores, mas nada oficial, 
de que as torcidas de Sport e 
Santa Cruz, ambas de Recife, 
estão proibidas de assistirem 
jogos na Paraíba, por causa 

dos incidentes que ocorre-
ram em jogos realizados em 
João Pessoa. Neste caso, o 
jogo Botafogo e Sport seria 
disputado com torcida única. 

"Existe este comentário, 
mas o Botafogo não recebeu 
nada oficialmente sobre isto. 
Por este motivo, já estamos 
tomando algumas providên-

cias. Caso seja liberado para 
as duas torcidas, com certeza 
virão milhares de torcedores 
do Sport para esta partida, 
já que o Leão fez um grande 
Campeonato Brasileiro e fez 
grandes contratações para 
este ano. Diante desta possi-
bilidade, nós dividiremos as 
torcidas da seguinte forma: 

A do Botafogo só entrará na 
arquibancada sombra e ca-
deira, e a do Sport ocupará 
apenas a arquibancada sol. 
Assim, não há nenhuma pos-
sibilidade de confronto. Os 
torcedores do Sport seriam  
escoltados pela PM, na en-
trada e na saída do estádio", 
concluiu Novinho.

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br
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Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Em 2014, os torcedores do Sport vieram ao Almeidão com o intuito de prejudicar o bom andamento da partida e o Botafogo, criando muita confusão na arquibancada

FPF toma medida para evitar a escalação de jogador irregular

Tendo em vista os sérios 
problemas verificados nos 
campeonatos profissionais de 
2015 com o registro de joga-
dores, a diretoria da Federação 
Paraibana de Futebol anunciou 
medidas para a disputa des-
te ano e a mais importante se 
refere a uma maior fiscaliza-
ção nos dias de jogos. É que o 
delegado da partida vai chegar 
ao estádio de posse da relação 
dos jogadores registrados no 
BID que tenham condição de 
jogo, ficando o clube sabedor 
de sanções, caso insista em es-
calar um jogador sem o devido 
registro oficial. 

O presidente Amadeu Ro-
drigues assegurou que a me-

dida é pedagógica e visa tão 
somente forçar os clubes a ter 
mais zelo com a inclusão de 
seus atletas em cada partida.

"O BID atesta que o joga-
dor, em tese, tem amplas con-
dições de jogo. É relativo por-
que não alcança aqueles que 
estão cumprindo punição de 
Tribunal ou mesma suspen-
são automática. Nesse caso, 
cabe ao supervisor do clube 
acompanhar tudo para evitar 
surpresas", disse Amadeu.

Os dirigentes de clubes 
aplaudiram a medida que 
chega em bom tempo. "A Fe-
deração está de parabéns 
pela iniciativa e vai evitar 
muitos problemas", disse 
Dorgival Pereira, do Campi-
nense. "Uma decisão acer-
tada e cabe a nós estarmos 

bem atentos", concordou 
Jean Carlos, do Botafogo.

Reunião
O dirigente reuniu na 

tarde dessa quarta-feira, 20, 
os representantes dos 10 
clubes que vão participar 
do Campeonato Paraibano 
da Primeira Divisão quando 
foram tratados diversos as-
suntos como registro de joga-
dores, agilização dos laudos 
técnicos e a regularização das 
certidões negativas dentro do 
que estabelece o Profut.

Amadeu considerou a 
reunião das mais proveitosas 
e tem convicção de que todos 
os problemas serão resolvi-
dos até a abertura do Cam-
peonato, previsto para o dia 
30 deste mês.

MAIOR FISCALIZAÇÃO

A medida foi tomada pelo presidente Amadeu Rodrigues durante reunião com os dirigentes na FPF

O Sousa faz no próximo 
domingo seu último amistoso 
de preparação para o Cam-
peonato  2016. O Dinossauro 
vai até o município vizinho de 
São Gonçalo enfrentar a sele-
ção local. O jogo está previsto 
para começar às 15h30, no 
Estádio Paulão. No meio de 
semana, o Sousa enfrentou o 
Paraíba em Cajazeiras e em-
patou em zero a zero, mas o 
técnico Jorge Luiz gostou da 
movimentação da equipe.

"Nosso time se compor-
tou muito bem e poderia até 
ter saído com uma vitória. Per-
demos inclusive um pênalti. 
Mas nesta fase, o que menos 
importa é o placar e sim a mo-
vimentação da equipe, pôr em 
prática o que vem sendo trei-

nado, observar o rendimento 
dos jogadores e corrigir as fa-
lhas, para começar bem o cam-
peonato", disse.

Para este jogo, o técnico 
Jorge Luiz deverá escalar de 
saída: Ricardo, Alisson Cachea-
do, Reginaldo, Márcio  e Cami-
lo, Bruno Ocara, Danilo Lopes, 
Leilson e Tarrafa, Manu e Dico.

Segundo o presidente do 
Sousa, Aldeone Abrantes, o Di-
nossauro virá bem mais forte 
este ano do que em 2014. "Nós, 
este ano, trouxemos um técni-
co muito capacitado, que teve 
tempo para trabalhar e fomos 
muito criteriosos nas contra-
tações. Estamos misturando 
atletas experientes, que vieram 
para resolver com a nossa base, 
formada por bons garotos que 

têm tudo para crescer durante 
o campeonato", disse Aldeone.

Entre os destaques do 
Dinossauro para a tempora-
da, estão velhos conhecidos 
do torcedor, como o lateral 
esquerdo Camilo, o goleiro 
Ricardo, o atacante Manu e o 
meia Tarrafa. Além destes atle-
tas, o Sousa foi buscar no fute-
bol cearense, o atacante Dico, 
a grande esperança de gols da 
torcida sousense. A estreia do 
Sousa será no próximo sába-
do, contra o Esporte, no Está-
dio José Cavalcanti, em Patos. 
Em seguida, na terça-feira, o 
Dinossauro vai até Campina 
Grande, encarar o Treze. A es-
treia no Marizão, em Sousa, só 
será no sábado de Carnaval, 
contra o Botafogo. (IM)

Equipe faz no domingo o último 
amistoso antes do Campeonato

SOUSA

O técnico Ramiro Sou-
sa não quer o elenco se en-
volvendo com os problemas 
extracampo no Santa Cruz. 
Segundo ele, o tempo de pre-
paração da equipe está mui-
to curto, e não há tempo a 
perder se preocupando com 
as dificuldades que o clube 
enfrenta com a interdição do 
Estádio Teixeirão, e a falta de 
documentos, que poderiam 
até retirar o clube do Cam-
peonato Paraibano.

"Nós estamos queiman-
do etapas na preparação da 
equipe, e não podemos per-
der tempo com estas coisas 
que estão sendo noticiadas 
na imprensa. Quero os jo-
gadores focados no treina-
mento. É uma equipe que foi 

formada às pressas, e com 
muitos atletas jovens. Temos 
que dar um padrão de jogo 
até a próxima semana, para 
estrear bem na competição", 
disse Ramiro.

Apesar da carga forte de 
trabalho, os atletas da Cobra 
Coral estão empolgados, so-
bretudo os jovens que vie-
ram do Botafogo, e que dis-
putaram a Copa São Paulo de 
Futebol Junior recentemen-
te. Este é o caso do atacante 
Pato, que não ver a hora de 
jogar uma competição pro-
fissional.

"Os treinos estão muito 
fortes, mas vale a pena. Nós 
estamos muito motivados 
para fazer um bom campeo-
nato, mesmo sabendo das 

dificuldades que vamos en-
frentar. É uma experiência 
muito rica que nós junio-
res estamos agarrando com 
unhas e dentes, e com a aju-
da dos jogadores mais expe-
rientes, vamos tentar fazer 
uma boa campanha no Santa 
Cruz", disse.

Para o experiente vo-
lante Nal, esta mistura de 
jovens e jogadores muito 
rodados pode dar certo. "A 
gente vai juntar essa vitali-
dade dos mais jovens, com 
a nossa experiência, para 
orientá-los dentro de cam-
po. Só lamentamos o pouco 
tempo de treinamento que 
vamos ter, mas podemos 
atingir o ideal durante a 
competição", afirmou.

Ramiro quer os jogadores longe 
dos problemas administrativos 

SANTA CRUZ



CONVOCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N 396/2015
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 04/02/2016, às 09:00 (Nove) horas para:

Aquisição de Leite Pasteurizado, destinado ao Hospital Regional Deputado Janduhy Carneiro 
- Patos-PB, 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 16-00022-5
João Pessoa, 21 de Janeiro de 2016.

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

 Prefeitura Municipal De Carrapateira
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÂO PRESENCIAL Nº 001/2016
A Prefeitura Municipal De Carrapateira, Estado Da Paraíba, vem por intermédio deste aviso, 

comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016, no dia 03 de 
Fevereiro de 2016, ÀS 09:00, que tem como objetivo A presente licitação tem por objeto a locação 
de 01 (um) veiculo usado e utilitário, ano a partir de 1995, destinados ao uso da secretaria de 
infraestrutura deste município, conforme especificações constantes no termo de referência, que 
integra este edital como anexo I.

Os interessados poderão retirar Edital e obter informações no site ou na sede da Prefeitura 
Municipal e Carrapateira ou email cplcarrapateira.pb@gmail.com ou Link  http://media.wix.com/
ugd/c319de_9ea7a4f844bf4cea95a3b9d06c2afb7c.pdf

Francihermes Pedroza da Silva
Carrapateira PB, 18 de Janeiro de 2016.

Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 10:00 horas do dia 02 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcelado e diário 
de peças e serviços destinado a manutenção dos veículos pertencentes as diversas Secretarias e 
ao Fundo Municipal de Saúde Município de Triunfo- PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 21 de Janeiro de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM 1C - AR FRIO, FORNECIDO DE FORMA 

PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: 15.122.2010.2016 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 33.90.30 

- MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSO ORDINÁRIOS
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00002/2016 - 21.01.16 - EMAM EMUSÕES E TRANSPORTES LTDA - R$ 216.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviço de Confecção 
de Fardamento escolar e administrativo para o Município de Triunfo - PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 21 de Janeiro de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 02 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material 
de expediente e didático destinados as diversas Secretarias do Município e Fundo Saúde. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 21 de Janeiro de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pocinhos

AVISO DE CANCELAMENTO/ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2016

Comunicamos que devido a inconsistência no aviso de licitação do Pregão Presencial n.° 
0001/2016 cujo, a licitação acima objetiva a Prestação de Serviços de Assessoria Junto a Comissão 
Permanente de Licitações (CPL) e ao Pregoeiro Oficial do Município na Elaboração de Editais e 
na Organização dos Processos Licitatório, foi CANCELADA, Pocinhos-PB, 19 de Janeiro de 2016. 
Amanda Apolinário da Silva – Pregoeira.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gás de conzinha 
recarga 13 kg - GLP e água mineral recarga 20 litros, destinado a Secretária de Saúde. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 21 de Janeiro de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gás de conzinha 
recarga 13 kg - GLP e água mineral recarga 20 litros, destinado a esta Prefeitura. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com
Rio Tinto - PB, 21 de Janeiro de 2016

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Silvestre Claudino, SN - Centro - Uiraúna - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de POSTO de 
Combustível na entre o trecho da cidade de Soledade a João Pessoa/PB, para abastecimento dos 
veículos do Fundo Municipal de Saúde de Uiraúna. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 21 de Janeiro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 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 11:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de 
construção diversos, mediante requisição diária e periódica - pronta entrega. 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: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 21 de Janeiro de 2016
ELAINE CUNHA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

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 11 de Fevereiro de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais 
elétricos diversos, mediante requisição diária e periódica - pronta entrega. 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: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 21 de Janeiro de 2016
ELAINE CUNHA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2016
OBJETIVO: Aquisição parcelada de combustíveis, lubrificantes e produtos derivados de petróleo, 

com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, para suprir as necessidades da frota 
de veículos de propriedade desta Prefeitura,  e  de Gás de Cozinha, destinados as unidades esco-
lares do município de Catingueira, conforme especificações constantes no Edital. ABERTURA: 05 
de FEVEREIRO de 2016 ás 10h30min na sede da Prefeitura (Horário local). INFORMAÇÕES: Os 
interessados poderão obter o Edital na Rua Inácio Félix de Oliveira, s/n, centro, – Prédio da Prefei-
tura Municipal de Catingueira- Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em 
todos os dias úteis, no horário de 08h00min as 13h00min, Informações pelo telefone (83)3427-1028

Catingueira - PB, 20 de Janeiro de 2016.
SUÊNIA FÉLIX LEITE BELMONT

PREGOEIRA OFICIAL/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2016

OBJETO; Aquisição de forma parcelada de material de consumo destinados as atividades de 
todas as secretarias do município conforme termo de referência em anexo., foi DESERTA.

INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na no endereço Rua Manoel Marques nº 67, centro de 07 as 
12:00 hs Malta- Estado da Paraíba.

Malta – PB, 20 de janeiro de 2016.
Ana Paula Santos Da Silva

Pregoeira Oficial /PMM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00005-2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Pneus destinados a reposi-
ção nos veículos e máquinas de propriedade do Município de Solânea/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com

Solânea - PB, 21 de Janeiro de 2016
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

ABS FRIO Serviços LTDA-ME, CNPJ 192485340001-60 torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo a Licença Operacional para seu 
escritório de apoio a atividades administrativas, situado a Rua Artur Gomes Moreira, 39, Centro – 
Cabedelo –PB , CEP 58100-185. 

CRISTO REI ALIMENTOS NOIA LTDA = CNPJ/CPF Nº 35.505.536/0001-43, Torna público que  a  
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu LICENÇA E OPERAÇÃO 
Nº 1649/2015   em João Pessoa, 18 de AGOSTO de 2015  -- Prazo: 730 dias. Para atividades: 
Fabricação de produtos de panificação. Na (o) Rua DO PRADO Nº 20 -   Município: PATOS -UF/
PB - Ref. ao Processo: 2015-003510/TEC/LO=0035

Protocolo...: 2016 - 001569
Responsavel.: DALLYANA CAVALCANTI DA SILVA
CPF/CNPJ....: 016775984/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            445,24
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000415
Responsavel.: DAN OLIVEIRA DE MELO
CPF/CNPJ....: 043103534-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.865,56
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001257
Responsavel.: DOCE LAR  EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIAR
CPF/CNPJ....: 014685817/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002456
Responsavel.: DROGA CENTER LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 024216046/0001-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         28.488,04
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 003574
Responsavel.: DRX CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LTD
CPF/CNPJ....: 013519638/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000052
Responsavel.: EDILSOM BELARMINO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 011370914-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 004763
Responsavel.: EDUARDO ALCANTARA DE LIMA
CPF/CNPJ....: 046076564-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003995
Responsavel.: ELIABE DINIZ DA SILVA
CPF/CNPJ....: 053074454-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003801
Responsavel.: ELISANGELA VALERIA ARAUJO DOS 
SANTO
CPF/CNPJ....: 062801714-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            233,33
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000024
Responsavel.: EUNICE CRISTINA AMORIM DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 441606584-15
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            360,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001535
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS C FURTADO M
CPF/CNPJ....: 015218189/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.660,20
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003544
Responsavel.: FOUR TIME DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ....: 013065606/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         10.586,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001225
Responsavel.: HERIBERTO MARCIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 035427749/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            653,70
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002031
Responsavel.: IARA MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 011496761/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            706,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003889
Responsavel.: IVONILDE ALVES TEIXEIRA
CPF/CNPJ....: 078847105-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.761,68
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002036
Responsavel.: JL.COM DE MATERIAIS ELET E DE 
CONST
CPF/CNPJ....: 010548447/0001-53
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$             95,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003124
Responsavel.: JOAO ABILIO DE FARIAS
CPF/CNPJ....: 701769154-78
Titulo......: CHEQUE           R$            580,00
Apresentante: DAVID GOMES DE ARAUJO
Protocolo...: 2016 - 001121
Responsavel.: JOAO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 338164334-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             64,90
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 004532
Responsavel.: JORGE PEREIRA DE SENA
CPF/CNPJ....: 504377634-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            654,60
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000155
Responsavel.: JOSE EDSON SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 048120344-34
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          4.739,61
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002125
Responsavel.: JOSE EMANOEL DE C ALVES
CPF/CNPJ....: 446408464-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003797
Responsavel.: JOYCE OLIVEIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 018283312/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            138,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000353
Responsavel.: KAFLEX E REPR MOV P ESCR LTDA
CPF/CNPJ....: 003142410/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            798,27
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001019
Responsavel.: KARNE KEIJO-LOGISTICA INTEGRADA

Responsavel.: CENTRO EDUCACIONAL SIRUS
CPF/CNPJ....: 009012395/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             91,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 074092
Responsavel.: DANIEL ALMEIDA RAMOS IMUNIZE
CPF/CNPJ....: 805425304-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            161,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076385
Responsavel.: JOSINALDO RAMALHO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 009777264-01
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            701,24
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2015 - 075983
Responsavel.: MARIA DE FATIMA SILVA LINS  EP
CPF/CNPJ....: 002146416/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            155,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076383
Responsavel.: SUENIA FIRMO DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 019836190/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            559,07
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 076133
Responsavel.: JACIDONE GOMES RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ....: 008779914/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            297,51
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075334
Responsavel.: JACIDONE GOMES RODRIGUES ME
CPF/CNPJ....: 008779914/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            723,84
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 075306
Responsavel.: FERDNANDA CAVALCANTI DA SILVA
CPF/CNPJ....: 010591364-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072244
Responsavel.: ADVENTURE STORES COMERCIO 
LTDA
CPF/CNPJ....: 010886936/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            311,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072276
Responsavel.: CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 037410234-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            190,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 072260
Responsavel.: ADEMAR LOPES MACEDO
CPF/CNPJ....: 150050891-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            230,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003003
Responsavel.: AILTON DOS SANTOS FERREIRA
CPF/CNPJ....: 013539982/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            264,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 004564
Responsavel.: ALEXANDRE DUARTE DA COSTA
CPF/CNPJ....: 073827174-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003800
Responsavel.: ANTONIO MARCOS ALEXANDRE
CPF/CNPJ....: 509186724-49
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            185,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000309
Responsavel.: BARATO DA COXINHA LANCHONETE 
LTDA M
CPF/CNPJ....: 021500936/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001544
Responsavel.: CARLITO ANTONIO DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 014398496/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            703,11
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003140
Responsavel.: CCD ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 007842707/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.212,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000616
Responsavel.: CELSO GERMANO CARVALHO 
LACERDA
CPF/CNPJ....: 018624804/0001-27
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.689,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 004817
Responsavel.: CICAP CONST ES INC ES LTDA
CPF/CNPJ....: 022609933/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.068,55
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002601
Responsavel.: COLORADO CONT LOC DE EQUIP E V
CPF/CNPJ....: 019105059/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         35.092,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001427
Responsavel.: COND. RESIDENCIAL GARCIA LORCA
CPF/CNPJ....: 017877749/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            230,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002537
Responsavel.: CONDOMINIO RES PALLADIUM
CPF/CNPJ....: 021285308/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003487
Responsavel.: CORPEL COM DE PCS E BIC LTDA
CPF/CNPJ....: 010175687/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            842,75
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
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CPF/CNPJ....: 024150377/0007-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.487,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003929
Responsavel.: KATIANE TIMOTEO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 042170453-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            350,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000166
Responsavel.: KRIKA COMERCIO DE COSMETICOS 
E PERF
CPF/CNPJ....: 019108707/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            642,04
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003216
Responsavel.: LAURA DE CARVALHO BARROS VE-
NANCIO -
CPF/CNPJ....: 017042380/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.823,24
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000634
Responsavel.: LEANDRO DUARTE GUEDES
CPF/CNPJ....: 055033634-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            569,56
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002280
Responsavel.: L & L ASSESSORIA EM MARKETING, PESQ
CPF/CNPJ....: 010966782/0001-71
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.390,05
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 003779
Responsavel.: L & L ASSESSORIA EM MARKETING, PESQ
CPF/CNPJ....: 010966782/0001-71
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.125,06
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 003780
Responsavel.: MARIA ANITA DE FREITAS BATISTA PEQU
CPF/CNPJ....: 033126254-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.344,71
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002354
Responsavel.: MARIA ELINETE NUNES DE MASCENA
CPF/CNPJ....: 019283918/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            533,03
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002495
Responsavel.: MARIA LUIZA ESMERALDINA DE ARRUDA
CPF/CNPJ....: 690024604-49
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            353,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000032
Responsavel.: MARCOS KLEBER JACINTO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 674747564-04
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          1.286,14
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2016 - 001452
Responsavel.: MARIA SANTA ALVES DOS SANTOS ME
CPF/CNPJ....: 018224131/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            865,62
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001574
Responsavel.: MASTER AR CONDICIONADO LTDA
CPF/CNPJ....: 012774333/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            284,91
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001148
Responsavel.: MOB AMB. IND. E COM. DE MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ....: 017620628/0001-92
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            545,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003224
Responsavel.: NORDIL NORDESTE DIST LTDA
CPF/CNPJ....: 003775813/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            332,25
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000987
Responsavel.: NOVO MUNDO CERAMICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 008149231/0001-73
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         26.459,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 003602
Responsavel.: NOVO MUNDO CERAMICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 008149231/0001-73
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          3.188,14
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 003667
Responsavel.: NOVO MUNDO CERAMICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 008149231/0001-73
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         14.833,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 003751
Responsavel.: NOVO MUNDO CERAMICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 008149231/0001-73
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         17.066,39
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 003752
Responsavel.: ONEIDE DE OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ....: 436915284-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            112,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003130
Responsavel.: PAULO ROBERTO DE BRITO PEREIRA
CPF/CNPJ....: 361575384-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         14.354,24
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002069
Responsavel.: P & B COMERCIO VAREJ DE COMP I
CPF/CNPJ....: 020590404/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.109,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003529
Responsavel.: PADARIA E PASTELARIA BRASIL LT
CPF/CNPJ....: 008330367/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.065,12
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001401
Responsavel.: PAINEL IND. E COM. E REPRESENT
CPF/CNPJ....: 024281776/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            215,40
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003539
Responsavel.: PANIFICADORA E MERCADINHO 
GLORIA LT
CPF/CNPJ....: 007475322/0001-36
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         44.671,35

Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
     Protocolo...: 2016 - 003747
     Responsavel.: P E B COM.VARJ.COMP.INDLS.
LTDA ME
     CPF/CNPJ....: 020590404/0001-90
     Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            960,19
     Ap resen tan te :  BANCO DO BRADES-
CO-60746948/342340
                   JOAO PESSOA           PB
     Protocolo...: 2016 - 003465
     Responsavel.: QUEIROGA CARDIOLOGICA LTDA
     CPF/CNPJ....: 015627537/0001-53
     Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            841,31
     Ap resen tan te :  BANCO DO BRADES-
CO-60746948/342340
                   JOAO PESSOA           PB
     Protocolo...: 2016 - 000841
Responsavel.: RAPHAEL KALLY MARTINS MOURA 
0720086
CPF/CNPJ....: 019121077/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            530,20
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 004633
Responsavel.: RF - CURSOS DE SAUDE LTDA
CPF/CNPJ....: 002687917/0001-31
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          1.207,25
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 003662
Responsavel.: RF - CURSOS DE SAUDE LTDA
CPF/CNPJ....: 002687917/0001-31
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         13.000,63
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 003730
Responsavel.: REIMEC- SERVS. E MANUT. LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 011505803/0001-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.044,50
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 PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000119
Responsavel.: RESTAURANTE IPPON- BAR E RES-
TAURANT
CPF/CNPJ....: 007002889/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            720,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002288
Responsavel.: RIVALDO SANTOS
CPF/CNPJ....: 023934414-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            182,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001517
Responsavel.: SUENIA FIRMO DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 019836190/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            476,12
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000727
Responsavel.: SUENIA FIRMO DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 019836190/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.762,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 001896
Responsavel.: SUENIA FIRMO DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 019836190/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.599,67
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 002626
Responsavel.: TEREZA MARIA DE OLIVEIRA - ME
CPF/CNPJ....: 004137037/0001-17
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         27.376,74
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 003628
Responsavel.: THOR CONSTRUCOES E ADMINIS-
TRACOES L
CPF/CNPJ....: 012999333/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            732,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 000596
Responsavel.: VANIA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 310110108-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 003803
Responsavel.: VANILSON DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ....: 023305146/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            575,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 004544
Responsavel.: VENCEPLAST INDUSTRIA DE EM-
BALAGEM P
CPF/CNPJ....: 008562107/0001-35
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         47.794,39
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 003634
Responsavel.: VENDE TUDO ESCRITORIO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 013888108/0001-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         31.827,51
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 003550
Responsavel.: VENDE TUDO ESCRITORIO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 013888108/0001-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         88.844,88
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NACIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 003551
Responsavel.: OTAVIO NICOLAU VALE
CPF/CNPJ....: 838592764-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         82.332,11
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002708
Responsavel.: AILSON RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 432829897-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         10.260,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2016 - 002636
Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492  de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  22/01/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
Portaria nº 01/2016 Olho D’água - PB, 02 de janeiro de 2016
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE OLHO D’ÁGUA – ESTADO DA PARAÍBA, usando das atribuições 
que lhes são conferidas pelo art. 20, inciso V, da Lei Municipal nº 05/90 (LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO).
RESOLVE:
Constituir a Comissão Permanente de Licitação, para tomar todas as medidas necessárias ao processamento e julgamento das 
licitações que venha a ser executada pelo município durante o ano de 2016.

Nome Cargo Função
Daniela Iría Adjuto de Almeida Presidente Servidora Publico
João Paulo Araujo da Silva Membro Servidor Publico 
Joabson Batista de Caldas Membro Servidor Publico

O Presidente da Comissão será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado ficando como 
suplente da comissão os servidores Luzia Gonçalves Sobrinha e Alaelço Sampaio Leite.
Para assessoramento designa a Servidora Marilene Tiburtino Leite, para funcionar como secretário da referida comissão, servindo-
lhes de titulo para a posse e exercício do cargo a presente portaria.
Publique-se 

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00006-2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 15:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de consumo e 
equipamentos odontológico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285.

Email: licitacoessolanea@hotmail.com.
Solânea - PB, 21 de Janeiro de 2016

JUSCELINO SOARES DA SILVA 
 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO 
ASFÁLTICA RM 1C - AR FRIO, FORNECIDO DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO 
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: EMAM EMUSÕES E TRANSPORTES LTDA - R$ 216.000,00.

Cajazeiras - PB, 21 de Janeiro de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Silvestre Claudino, SN - Centro - Uiraúna - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de POSTO de 
Combustível na entre o trecho da cidade de Soledade a João Pessoa/PB, para abastecimento dos 
veículos do Fundo Municipal de Saúde de Uiraúna. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342113.
Uirauna - PB, 21 de Janeiro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016
A Câmara Municipal de São José de Princesa-PB, através de sua Pregoeira, torna público 

que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial nº 001/2016. Objeto Contratação de 
empresa de assessoria e consultoria em contabilidade pública para prestação de serviços na câ-
mara municipal de São José de Princesa-PB. Recursos: Previstos no orçamento vigente. Abertura 
04/02/2016 às 13h00min na sala de Reunião da C.M à Rua Capitão Manoel Lopes, s/nº centro 
São José de Princesa-PB. 

São José de Princesa-PB, 21 de Janeiro de 2016.
Maria Assunção Vieira

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
Portaria nº 02/2016   Olho D’água - PB, 02 de Janeiro de 2016
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE OLHO D’ÁGUA – ESTADO DA PARAÍBA, 

usando das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 20, inciso V, da Lei Municipal nº 05/90 
(LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO).

RESOLVE:
1° Designar, a Senhora DANIELA IRÍA ADJUTO DE ALMEIDA, JOÃO PAULO ARAUJO DA 

SILVA E JOABSON BATISTA DE CALDAS, para constituírem a equipe de Apoio na qualidade de 
Membros Titulares, para os procedimentos inerentes a realização de licitação na modalidade Pregão.

2º Designar o Senhor JOSE DE ARIMATÉIA RODRIGUES DE LACERDA, para exercer a 
atribuição de PREGOEIRO.

3º Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
Publique-se 

Olho D’água-PB, 02 de janeiro de 2016
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

PREFEITO CONSTITUCIONAL

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA- Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação N°813/2014-N° PROC. N°13-000019  – 
Sistemas de Abastecimento de Água = NE:04  =L/AT: Município – AGUIAR UF: PB: Processo: 
2016-000299/TEC/LO-1458.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°125/2016/ em João Pessoa, 19 de Janeiro de 2016 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água das cidades de 
Mamanguape, Itapororoca e Rio Tinto através do Sistema Adutor Araçagi-Ramal Leste, contemplando 
a captação e adução na barragem Araçagi; Estações Elevatórias; rede de distribuição e ligações 
domiciliares.  Na(o) ITAPOROROCA, MAMANGUAPE E RIO TINTO - Município: VÁRIOS - UF: PB: 
Processo: 2016-000180/TEC/LI-4603.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 89/2016 em João Pessoa, 15 de Janeiro de 2016 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Operar o Sistema de Abastecimento de Água da cidade 
de Pirpirituba, com captação, adutora de água bruta, ETA, reservação de água tratada, rede de 
distribuição e ligações domiciliares. Na(o) Sede do município Município: PIRPIRITUBA - UF: PB. 
Processo: 2015-007525/TEC/LO-1137.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 16/2016, em João Pessoa, em 6 de janeiro 
de 2016 – Prazo 180 dias. Para a atividade de: Implantação do Matadouro Público. PB 073 – Sítio 
Cafundó, Município de Mari- UF: PB. Processo nº 2015-005662/TEC/LI-4343. 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 22/2016, em João Pessoa, em 6 de 
janeiro de 2016 – Prazo 240 dias. Para a atividade de: Construção da Escola Técnica Estadual de 
Cuité. Km 6, 8, BR104, Retiro Município de Cuité – UF: PB.  Processo nº 2015-007712/TEC/LI-4554. 

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > sexTA-feirA, 22 de janeiro de 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Praça Getúlio Vargas, 40 B – 1º Andar, Centro, Santa Rita-PB CEP 58300-410
E-mail: pmsr_licita@hotmail.com

A V I S O   D E   L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 0010/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
DATA DE ABERTURA: 04/02/2016 - ÀS 10h00min.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE, 

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

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através de seu Pregoeiro Oficial, Sr. José Robson Fausto, 
nomeado por portaria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o critério do menor preço 
global. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, 
na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Getúlio Vargas, 40 B, 1º Andar - 
Centro, Santa Rita – PB. Fonte de Recurso/Dotação Orçamentária para o exercício financeiro de 
2016. Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nºs. 3.555/2000 e 3.931/2001 
e subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no 
HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 12h00min, na sede da CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 21 de janeiro de 2016. 
José Robson Fausto

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2016
PROCESSO ADM Nº 0255
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PROCEDIMENTOS DE 
HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA COM RESSECTOSCÓPIO E 
AVALIAÇÃO URODINÂMICA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS

O município de Santa Rita, através da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e por meio 
da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLI-
CO Nº 002/2016, para credenciamento de EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA COM RESSECTOSCÓPIO 
E AVALIAÇÃO URODINÂMICA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, a ser realizado 
em Unidade de Saúde no município de Santa Rita, para atender usuários do SUS, com fundamento 
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  e demais normas que regem a matéria. Data e 
Local para entrega dos envelopes: * Até o dia 11 de Fevereiro de 2016, às 11h00min, na Comissão 
Permanente de Licitação, situada à Praça Getúlio Vargas, nº 40 B, Santa Rita-PB. Na mesma data 
e horário será realizada a sessão pública. Requisitos e/ou documentos: Os procedimentos para 
participação estarão disponíveis no Edital de Chamamento Público n° 002/2016, na Sala da CPL. 

Santa Rita - PB, 21/01/2016
JOSÉ ROBSON FAUSTO

- Presidente CPL -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
                                     
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2016
PROCESSO ADM Nº 0257
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA REALIZAÇÃO 
DE EXAMES RELATIVOS À AREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS  

O município de Santa Rita, através da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de saúde e por 
meio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público o EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 003/2016, para credenciamento de CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA 
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COM-
PLEXIDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES RELATIVOS À AREA DA SAÚDE PARA ATENDI-
MENTO A PACIENTES DO SUS, a ser realizado em Unidade de Saúde no município de Santa 
Rita, para atender usuários do SUS, com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993,  e demais normas que regem a matéria. Data e Local para entrega dos envelopes: * Até o 
dia 12 de Fevereiro de 2016, às 09h00min, na Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça 
Getúlio Vargas, nº 40 B, Santa Rita-PB. Na mesma data e horário será realizada a sessão pública. 
Requisitos e/ou documentos: Os procedimentos para participação estarão disponíveis no Edital de 
Chamamento Público n° 003/2016, na Sala da CPL

Santa Rita - PB, 21/01/2016
JOSÉ ROBSON FAUSTO

- Presidente CPL -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
                                     
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016
PROCESSO ADM Nº 0253/2015
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE ELETRONEUROMIO-
GRAFIA DE MEMBROS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS  

O município de Santa Rita, através da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e por 
meio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público o EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 001/2016, para credenciamento EMPRESAS PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE ELETRONEUROMIO-
GRAFIA DE MEMBROS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS  , a ser realizado em 
Unidade de Saúde no município de Santa Rita, para atender usuários do SUS, com fundamento 
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  e demais normas que regem a matéria. Data e 
Local para entrega dos envelopes: * Até o dia 11 de Fevereiro de 2016, às 09h00min, na Comissão 
Permanente de Licitação, situada à Praça Getúlio Vargas, nº 40 B, Santa Rita-PB. Na mesma data 
e horário será realizada a sessão pública. Requisitos e/ou documentos: Os procedimentos para 
participação estarão disponíveis no Edital de Chamamento Público n° 001/2016, na Sala da CPL. 

Santa Rita - PB, 21/01/2016
JOSÉ ROBSON FAUSTO

- Presidente CPL -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
                                     
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2016
PROCESSO ADM Nº 0276
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA REALIZAÇÃO DE 
EXAMES DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS

O município de Santa Rita, através da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e por 
meio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público o EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 004/2016, para credenciamento de EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDI-
MENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, a ser realizado 
em Unidade de Saúde no município de Santa Rita, para atender usuários do SUS, com fundamento 
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas que regem a matéria. Data e 
Local para entrega dos envelopes: * Até o dia 12 de Fevereiro de 2016, às 11h00min, na Comissão 
Permanente de Licitação, situada à Praça Getúlio Vargas, nº 40 B, Santa Rita-PB. Na mesma data 
e horário será realizada a sessão pública. Requisitos e/ou documentos: Os procedimentos para 
participação estarão disponíveis no Edital de Chamamento Público n° 004/2016, na Sala da CPL. 

Santa Rita - PB, 21/01/2016
JOSÉ ROBSON FAUSTO

- Presidente CPL -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
                                     
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2016
PROCESSO ADM Nº 0298
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA REALIZAÇÃO 
DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA, MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO E 
ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS

O município de Santa Rita, através da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e por 
meio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público o EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 005/2016, para credenciamento de EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDI-
MENTOS DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA, MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO E ULTRAS-
SONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS, a ser realizado em Unidade de 
Saúde no município de Santa Rita, para atender usuários do SUS, com fundamento na Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas que regem a matéria. Data e Local para entrega 
dos envelopes: * Até o dia 15 de Fevereiro de 2016, às 09h00min, na Comissão Permanente de 
Licitação, situada à Praça Getúlio Vargas, nº 40 B, Santa Rita-PB. Na mesma data e horário será 
realizada a sessão pública. Requisitos e/ou documentos: Os procedimentos para participação estarão 
disponíveis no Edital de Chamamento Público n° 005/2016, na Sala da CPL. 

Santa Rita - PB, 21/01/2016
JOSÉ ROBSON FAUSTO

- Presidente CPL -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2016
PROCESSO ADM Nº 0309
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXA-
MES RELATIVOS AOS PROCEDIMENTOS DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO E RESSOÃNCIA 
MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS

O município de Santa Rita, através da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e por 
meio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público o EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 006/2016, para credenciamento de EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 
RELATIVOS AOS PROCEDIMENTOS DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO E RESSOÃNCIA 
MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS, a ser realizado em 
Unidade de Saúde no município de Santa Rita, para atender usuários do SUS, com fundamento 
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas que regem a matéria. Data e 
Local para entrega dos envelopes: * Até o dia 15 de Fevereiro de 2016, às 11h00min, na Comissão 
Permanente de Licitação, situada à Praça Getúlio Vargas, nº 40 B, Santa Rita-PB. Na mesma data 
e horário será realizada a sessão pública. Requisitos e/ou documentos: Os procedimentos para 
participação estarão disponíveis no Edital de Chamamento Público n° 006/2016, na Sala da CPL. 

Santa Rita - PB, 21/01/2016
JOSÉ ROBSON FAUSTO

- Presidente CPL -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 13:30 horas do dia 04 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação dos servi-
ços técnicos contábeis para Assessoria junto ao Setor de Recursos Humanos, com as informações 
em GFIP, RAIS, DIRF E DCTF, como também o acompanhamento da Regularidade da empresa 
junto aos órgãos fiscalizadores. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 20 de Janeiro de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 14:30 horas do dia 04 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Veícu-
los, destinados ao Transporte Escolar deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 20 de Janeiro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 15:30 horas do dia 04 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Veículos 
(tipo: passeio, camionete e caminhão pipa) para ficar a disposição das diversas secretarias deste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 20 de Janeiro de 2016
DANILA FIRMINO DE LIMA

Pregoeira Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 16:30 horas do dia 04 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de dois 
veículos de passeio zero KM, um para o Transporte de equipe da Unidade de Saúde da Família da 
Vila Papagaio, conforme emenda e um para o Fundo Municipal de Saúde no Município de Água 
Branca/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, 
subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores 
e Decreto Municipal nº 01/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 20 de Janeiro de 2016.
DANILA FIRMINO DE LIMA

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº 001/2016
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o proces-

so e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente aDispensa de Licitação nº 001/2016, 
que objetiva: Aquisição parcelada de medicamentos diversos da farmácia básica, destinados as 
unidades básicas de Saúde; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: Laboratório Farmaceutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A - LAFEPE  
–R$ 627.165,00. 

Bayeux - PB, 19 de janeiro de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa para 
fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e Permanentes para uso da educação infantil. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com. 

Natuba - PB, 19 de Janeiro de 2016. 
ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 00002/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
NATUREZA DO OBJETO: Compras
COMISSÃO: Pregoeira e Equipe de Apoio
VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL: R$ 26.266,50 (vinte e seis mil duzentos e sessenta e seis reais 

e cinquenta centavos). Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de 
Apoio, sediada na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 14:00 horas do 
dia 02 de Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação 
de empresa para fornecimento de material de limpeza e higiene pessoal das Creches. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com. 

Natuba - PB, 19 de Janeiro de 2016. 
ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA

Pregoeira Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 12:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Contratação de empresa visando o forncimento 
de estrutura para eventos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com

Edital: www.natuba.pb.gov.br 
Natuba - PB, 20 de Janeiro de 2016. 

ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 02/2016
OBJETO:  Esta licitação tem objeto a obtenção de proposta mais vantajosas para seleção 

de instituição financeira para ocupar e explorar, a titulo precário, através de concessão onerosa 
de uso pelo período de 05 (cinco) anos, a exclusividade da gestão da folha de pagamentos  dos 
servidores, da folha de fornecedores, da arrecadação secundária centralizada de tributos e preços 
públicos e de empréstimos consignados para servidores do município de Patos - PB,  a partir do dia 
23/09/2016 quando encerra o contrato atual operacionalização de folha de pagamentos, conforme 
edital e seus anexos. 

ABERTURA: 10/03/2016, às 09hs (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessa dos poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3612

Patos- (PB), 21 de janeiro de 2016.
MERYELLE D MEDEIROS BATISTA

Presidente da CPL/PMP
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE 
CONTROLE DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA PORTAL DA TRANS-
PARENCIA - ESPERANÇA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 
12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3361 1388.
Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 21 de Janeiro de 2016.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 11:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE 
CONTROLE DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA PORTAL DA TRANS-
PARENCIA DO FUNPREVE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 
12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3361 1388.
Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 21 de Janeiro de 2016.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 horas do dia 05 de 
Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por lote, visando 
formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Contratação de empresa 
para Aquisição de forma parcelada de material gráfico.. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 33411278.Email: 
licitacaosttpcg@gmail.com.

Campina Grande - PB, 18 de Janeiro de 2016 .
JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 14:00 hs do dia 01 de 

Fevereiro de 2016, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 
00001/2016, que objetiva: Contratação de empresa para “Fornecimento de equipamentos de 
sinalização semafórica”. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Cazuza Barreto, 113 - Estação 
Velha - Campina Grande - PB. 

Telefone: (83) 33411278.
Email: licitacaosttpcg@gmail.com

Campina Grande - PB, 20 de Janeiro de 2016
JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial
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