
O compositor e cantor Milton 
Dornellas se apresenta na Usina 
Cultural; e Totonho, no Espaço 
Cultural, à noite.  PÁGINAS 5 E 8

Milton e Totonho
se apresentam 
hoje na capital

Milton inicia excursão. 
Totonho está no Cambada 
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l Clubes querem evitar adiamento do Campeonato Paraibano. Página 4

l Global Game Jam começa nesta 6a feira em João Pessoa. Página 10

l Saúde e Segurança se preparam para atendimentos no Carnaval. Página 14

l Fiocruz Pernambuco investiga se muriçoca pode transmitir zika. Página 25

DÓLAR    R$ 4,067  (compra) R$ 4,070  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 4,020  (compra) R$ 4,200  (venda)
EURO   R$ 4,423  (compra) R$ 4,427  (venda)

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Em reunião ontem, em Pernam-
buco, gestores do País e o Governo 
Federal definiram metas para a 
modernização portuária.  PÁGINA 4

A polícia prendeu quatro ho-
mens pelo assassinato do corretor 
Cláudio Arruda, entre eles o dono  
da Moisés Bicicletas.  PÁGInA 15

Porto integra o
plano nacional
de modernização

Dono de loja onde 
corretor foi morto é 
suspeito do homicídio

FOTO: José Marques/Secom-PB

FOTO: Cláudio Goes

Sinalização náutica e aumento da 
dragagem na PB estão garantidos

Delegado de Homicídios, Pedro Ivo 
(D), deu entrevista coletiva ontem

Cabedelo Preso em JP

430 novos empregos em Cabedelo
rede eM eXPANSãO NA PArAíbA

IbGe inicia
inscrição e Pb 
tem 40 vagas

Começaram on-
tem as inscrições 
para o concurso do 
IBGE que oferece 1,4 
mil vagas temporá-
rias, sendo 40 para 
a Paraíba.  PÁGINA 9

Governo fortalece a
contenção de gastos

Medida Provisória publicada ontem no Diário Oficial do Estado suspende reajustes para manter o equilíbrio nas 
contas públicas até que as transferências de repasses federais e a arrecadação fiscal sejam normalizadas.  PÁGInA 17

A seleção de funcionários para a nova unidade da rede Carajás no município de Cabedelo deve começar até o final 
do mês de março. Diretores da empresa apresentaram ontem detalhes do projeto de expansão do grupo.  PÁGINA 3

economia

Trânsito

ConCurSo

 PÁGInA 11

 PÁGINA 4

Conta de luz deve 
cair em fevereiro

Câmeras autuam
a partir de 2a feira

FOTO: Marcos Russo
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Shopping popular 
é interditado

Prédio não tem alvará 
dos Bombeiros. Desaloja-
dos, comerciantes ocupa-
ram calçadas.  PÁGInA 15

EM CG

Shopping Popular Edson Diniz
abriga 336 pequenos comerciantes



O ex-ministro da Casa Civil, José Dir-
ceu, é uma espécie de pré-sal. Por ana-
logia à área de reserva petrolífera quase 
inesgotável que temos em nosso solo ma-
rinho, o antes todo poderoso ministro 
dos governos Lula e Dilma, é fonte gran-
diosa de combustível que move os inú-
meros escândalos de corrupção no país. 
E, ao que parece, há muito mais a ser ex-
plorado nas camadas mais longínquas e 
sedimentares do seu ser. Todas as vezes 
que alguém mexe em seu nome, algo es-
curo e não inodoro salta no ar aos bor-
botões, numa vazão tão contínua e forte 
que apenas os grandes poços possuem. 
Quando pensamos que não há mais nada 
a ser dito sobre ele, relacionando-o ao 
desvio de milhões de reais da Petrobras, 
por meio de esquema de pagamento de 
propina, alguém vaza algo que empor-
calha ainda mais a sua carreira pública. 
E agora, existem mais que uma delação 
premiada a lhe sorver das camadas do 
esquecimento e da dissimulação. Há do-
cumentos que estreitam a relação dele 
com o desvio político, esse explorador 
voraz de consciências.

Preso na Polícia Federal, em Curi-
tiba (PR), quartel-general da Operação 
Lava Jato e do juiz Sérgio Moro, o petis-
ta foi novamente citado por um delator, 
desta feita o lobista Júlio Gerin Camar-
go, também preso em Curitiba, que te-
ria ‘locado’ dois jatos ao ex-ministro: 
113 foi o número de vezes que Dirceu 
usou as aeronaves, entre os anos 2010 e 
2011, o que totalizou 105 mil quilôme-
tros percorridos, o suficiente para duas 

voltas e meia ao redor do mundo. Tinha 
muito combustível para queimar.

Textualmente, o lobista disse a Moro 
que “O saldo de R$ 1 milhão (de propi-
na) entrou em uma conta de afretamen-
to de aviões. O ministro se utilizava de 
dois aviões que eram de minha proprie-
dade. E isso representava um débito 
e era compensado nessa conta de R$ 1 
milhão que ficou restante”. Essa tal ‘res-
tante’ teria sido fruto de uma propina 
de R$ 4 milhões para Dirceu, acertada 
entre Camargo e representantes da Di-
retoria de Serviços da Petrobrás: Renato 
Duque, ex-diretor indicado pelo ex-mi-
nistro, e Pedro Barusco, o ex-gerente de 
Engenharia, braço direito de Duque.

Dessa vez, parte das alegações do 
delator está confirmada por documen-
tos, o que dá mais combustível aos es-
cândalos e às relações suspeitas man-
tidas, direta ou indiretamente, pelo 
ex-ministro com empresários e lobistas 
que são réus confessos – por isso foram 
aceitos como delatores pela Justiça – 
na Operação Lava Jato. Camargo apre-
sentou a planilha de voo dos dois jatos, 
documento obrigatório para que uma 
aeronave possa operar trajetos. Nela, 
constam os registros de voos, data, 
hora da partida e da chegada, período 
de voo e quilometragem e, para não 
pairar nenhuma dúvida, a identificação 
do célebre passageiro: ‘J.Dirceu’. O que 
mais poderá sair desse poço profundo 
chamado José Dirceu, no futuro? Nem 
no fundo do poço, onde está, ele para de 
gerar combustível. 

Editorial

Um poço profundo
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Candidatos a líder do PMDB na Câma-
ra dos Deputados, o paraibano Hugo 
Motta e o carioca Leonardo Picciani 
disputam quilômetro a quilômetro 
o apoio das bancadas nos estados. 
Ambos já foram a Minas Gerais, cujo 
sete deputados estão divididos. 
Esta semana, Motta confirmou que 
terá reuniões com os cinco parla-
mentares do Rio Grande do Sul e os 
seis de Santa Catarina. 

UNInforme

‘É IncOmpEtEntE’ AlIADO fIEl

pB AInDA nÃO DEcIDIu SOBRE tEmER

“O governador lança mão 
de uma carta para garantir 
a permanência da folha de 
pessoal em dia, ao contrário 
de outros estados, onde os 
trabalhadores já sentem os 
efeitos da crise”. Do deputa-
do Tião Gomes (PSL), em de-
fesa da criação, pelo governo, 
da Câmara de Conciliação, que 
vai reavaliar contratos futu-
ros e licitação em curso, com 
valor superior a R$ 300 mil.

“Cartaxo não tem compe-
tência para ser prefeito. 
Seu governo é lerdo, tra-
balha mal. Tem mais de R$ 
700 milhões conveniados 
com o Governo Federal e 
a cidade não avança. Do 
pré-candidato do PMDB a 
prefeito de João Pessoa, 
deputado federal Manoel 
Junior (PMDB), em entre-
vista a uma emissora de 
TV, esta semana.  

Aliado do governador Ri-
cardo Coutinho, o deputado 
estadual Nabor Wanderley 
(PMDB) afirma que o fato de o 
seu partido ter um candidato 
a prefeito em João Pessoa 
não vai interferir na sua boa 
relação com o governo. Dis-
se que continua na base do 
governador, mesmo sabendo 
que o PSB terá candidato a 
prefeito em Patos, seu prin-
cipal reduto eleitoral. 

A vinda, na próxima sexta-feira, do presidente nacional do PMDB, vice-presidente Michel Temer, tem um foco 
principal, como já dissemos aqui, na semana passada: o convencimento do Diretório Estadual quanto à sua 
manutenção como comandante da legenda no país. Temer tem uma agenda política em vários estados da 
federação com essa mesma finalidade – vai também ao Rio Grande do Norte. Na Paraíba, a direção da sigla 
tenta condicionar a visita de Temer a João Pessoa ao apoio institucional à pré-candidatura de Manoel Junior a 
prefeito da capital, mas a verdade é que, na agenda de Temer, ao preço deste agora, sua intenção é se fortale-
cer junto aos diretórios estaduais para minimizar o ‘fogo amigo’ que tenta lhe retirar do cargo maior do partido 
– leia-se os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá. A Executiva Estadual da Paraíba, a considerar as de-
clarações do senador Raimundo Lira, ainda não tomou posição sobre o apoio ou não a Temer. Ele disse que, em 
conversa com o senador José Maranhão, ficou decidido que a sigla no Estado “terá uma posição unificada”. E 
reforçou: “Não vamos ficar em cima do muro”, confirmando que os outros virtuais candidatos a presidente do 
PMDB também serão ouvidos pela Executiva. Ou seja, Temer vai precisar de muita articulação para convencer 
bancadas, como a paraibana, que ainda não têm uma posição definida sobre a eleição interna da legenda. 

Artigo

Um lugar que não existe mais

Às vezes me pego pensando no tempo 
em que eu vivia numa casa térrea, com suas 
árvores, seu portão de chapa de ferro, seu 
comprido beco cimentado, onde tantas vezes 
ficava conversando e bebendo cerveja com 
meus irmãos e amigos.

Me recordo sobretudo das tardes em 
que o carteiro chegava, com seu pacote de 
correspondências, o cheiro peculiar dos en-
velopes, a antecipação de notícias que eu de-
gustaria na quietude do meu quarto.

Esse tempo voou, inscrito agora so-
mente nos escaninhos da memória. Vivo 
num edifício de vinte andares, as corres-
pondências são entregues na portaria, e 
não há mais notícias de amigos, senão do-
cumentos de bancos, contas a pagar, pan-
fletos em abundância com suas propagan-
das coloridas.

As notícias chegam pelo correio eletrô-
nico, pedaços de informação tão fugazes 
quanto as notícias que circulam na internet, 
pipocam nas redes sociais, invadem os por-
tais, com sua breve aura de originalidade.

Notícias de amigos e-ou conhecidos in-
vadem nosso cotidiano  numa profusão e 
numa variedade tão grande de fatos, que não 
há tempo sequer para a fruição.

Naqueles anos todos em que eu esperava 
o carteiro, não me recordo de ter recebido 
notícias ruins. Eram sempre cartas longas, 
de mais de três folhas, palavras pensadas 
no fluxo de uma escrita à mão, traçada no 

tempo dos relógios, das mudanças do clima, 
o tempo da escrita manuscrita, com suas 
pausas, seus rituais, a dobra das páginas,  o 
envelope, o selo...

Sei que esse tempo não retornará, que 
vivemos o que poderíamos chamar de era da 
mutação tecnológica, na qual, a pressa, a ins-
tantaneidade, a profusão de fatos sendo o fato 
maior, impelem-nos à uma corrida para nos 
mantermos informados, sabendo de tudo, in-
dagando, fomentando, “No que você está pen-
sando”? “O que está acontecendo”.

As notícias, a maior parte delas, também 
já não são boas. Você abre janelas virtuais, vas-
culha por entre os diversos portais, blogs de 
opinião, perfis de jornalistas. O mal se anuncia 
em letras garrafais, em manchetes, em colu-
nas de quinze linhas, em 140 caracteres. 

Você liga o rádio, a televisão, e de novo é 
sacudido por um tsunami de notícias ruins, 
a ganharem a acidez da performance dos 
âncoras, quando não se inventa uma trilha 
sonora macabra como enfeite para um coti-
diano tirânico.

Cansada desse imenso correio da má no-
tícia, embrulhada com a onda de pessimismo 
das manchetes, das disputas no facebook,  in-
vento um modo de sair de mim,  de desligar 
meus equipamentos eletrônicos, e vou atrás 
de um lugar imaginado, onde eu tivera antes 
uma vida.  Um lugar onde havia tardes ensola-
radas, carteiros com seus envelopes lacrados, 
cheios de boas notícias. 

me recordo sobretudo das tardes em que o carteiro chegava, com seu pacote de 
correspondências, o cheiro peculiar dos envelopes, a antecipação de notícias...”

 Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com
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fOlhA Em DIA

BlOcO fAz SátIRA A cunhA Em Df
O deputado Eduardo Cunha, como já era esperado, vai se transformar no ‘prato’ principal de blocos e 
foliões nesse Carnaval. O Distrito Federal saiu na frente: um grupo criou o bloco “Pimenta no Cunha 
dos outros é refresco”, que sairá às ruas de Brasília no próximo dia 8. Lamenta por não poder repe-
tir a agremiação no ano vem, mas assim prefere: tem certeza que Cunha, que reponde a processo 
no Conselho de ética, será cassado este ano.
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“Se não resolver a crise política, não resol-
ve a crise econômica”. Do senador Raimun-
do Lira (PMDB), afirmando que sem a esta-
bilidade política, as demandas econômicas 
tornam-se insolúveis. Aproveitou para 
opinar sobre a permanência ou não do seu 
companheiro de partido, Eduardo Cunha, na 
Presidência da Câmara dos Deputados: “Sou 
a favor da queda de Cunha”. 

QUEDA DE CUNHA
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PB atrai empreendimento que 
vai gerar 430 empregos diretos

A rede Carajás vai ge-
rar cerca de 430 empregos 
diretos em Cabedelo com a 
instalação de uma nova loja, 
que será inaugurada em ju-
lho. O processo de seleção 
dos funcionários deve come-
çar até o final de março, por 
meio do Sine Estadual. On-
tem, o governador Ricardo 
Coutinho recebeu diretores 
da empresa para conhecer 
detalhes do projeto.

Importância 
Na reunião, o governa-

dor ressaltou a importância 
da instalação do empreen-
dimento para a Região Me-
tropolitana de João Pessoa, 
que será beneficiada com a 
geração de novos postos de 
trabalho e o aquecimento 
do comércio varejista local. 
Também participaram da 
audiência a presidente da 
Companhia de Desenvolvi-
mento da Paraíba (Cinep), 
Tatiana Domiciano, o secre-
tário de Estado da Receita, 
Marialvo Laureano, e o chefe 
de gabinete do governador, 
Fábio Maia.

O investimento para a 
construção da segunda loja 
do grupo na Paraíba está 
estimado em R$ 70 milhões. 
A empresa já possui unida-
des em funcionamento nas 
cidades de Campina gran-
de, João Pessoa, Maceió e 
Arapiraca.  

De acordo com o diretor 
superintendente do grupo 
Carajás, Abílio Neto, a Paraí-
ba tem potencial para rece-
ber mais uma loja do grupo. 
“Vivemos um momento di-
fícil na economia nacional, 
mas um dia a situação será 
revertida e estaremos pre-
parados para a demanda que 
surgirá. Tenho certeza que o 
mercado paraibano vai ge-
rar essa demanda, principal-
mente em decorrência dos 
empreendimentos e indús-
trias instalados nos últimos 
anos”, avaliou.

De acordo com o empre-
sário, a loja será a maior do 
segmento na Paraíba. O pré-
dio ocupará uma área de 32 
mil m², com 11.200 mil m² 
de loja dividida em dois pavi-
mentos. Serão comercializa-
dos 55 mil itens, como equi-
pamentos eletroeletrônicos, 
utilidades, pisos, revesti-
mentos, tintas, material elé-
trico, móveis e artigos para 
casa. “A loja terá um conceito 
mais completo e moderno, 
com esteiras rolantes, eleva-
dores e restaurante”, frisou 
Abílio Neto.

Seleção dos funcionários 
começa no mês de março, 
através do Sine Estadual

FOTO: José Marques/Secom-PB

O investimento 
para a construção 
da segunda 
loja do Grupo 
Carajás no 
Estado da 
Paraíba está 
estimado em 
R$ 70 milhões

O governador Ricardo Coutinho recebeu diretores da rede Carajás para conhecer os detalhes do projeto da nova loja que vai ser inaugurada na cidade de Cabedelo

A Secretaria de Estado da Re-
ceita (SER) comunica que, a partir 
de 1º de março de 2016, a emis-
são do Manifesto de Documen-
tos Fiscais Eletrônicos (MDF-e) 
será obrigatória para os casos de 
transporte interno de mercado-
rias acompanhadas por mais de 
uma NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 
ou mais de um CT-e (Conhecimen-
to de Transporte Eletrônico) de 
transportadoras. Entende-se por 
interno o transporte de mercado-
rias dentro do Estado da Paraíba. 
O Decreto nº 36.544 foi publicado 
no Diário Oficial do Estado (DOE) 
de ontem.

Segundo a Receita Estadual, 
a medida visa obter maior contro-
le do processo logístico de quem 
está transportando qualquer bem, 
incrementando a fiscalização de 
mercadorias em trânsito dentro 
do Estado da Paraíba.

O MDF-e foi implantado para 
substituir a sistemática de emis-
são do documento em papel, com 
validade jurídica garantida pela 
assinatura digital do emitente, 
simplificando as obrigações aces-
sórias dos contribuintes e permi-
tindo, ao mesmo tempo, o acom-
panhamento em tempo real das 
operações comerciais pelo Fisco. A 

emissão do MDF-e agiliza o regis-
tro em lote de documentos fiscais 
em trânsito e identifica a unidade 
de carga utilizada e demais carac-
terísticas do transporte.

Emissão
O MDF-e deverá ser emitido 

por empresas prestadoras de ser-
viço de transporte para prestações 
com mais de um conhecimento de 
transporte ou pelas demais empre-
sas nas operações, cujo transporte 
seja realizado em veículos próprios, 
arrendados, ou mediante contrata-
ção de transportador autônomo de 
cargas, com mais de uma nota fiscal.

Emissão de MDF-e será obrigatória
para TranspOrTE inTErnO nO EsTadO

Ampliado o 
“Se Sabe de 
Repente” para 
mais 46 escolas

O governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Educação (SEE), está reto-
mando, a partir de fevereiro, 
as atividades do Projeto de 
Apoio à Expressão Juvenil “Se 
Sabe de Repente”, que este 
ano foi ampliado para mais 
46 escolas, incluindo as Esco-
las Cidadãs Integrais, aquelas 
que faziam parte do Programa 
Ensino Médio Inovador (ProE-
MI), e que agora são parte do 
programa denominado PB-
Mais, e ainda na Escola Almi-
rante Saldanha, que funciona 
com medidas socioeducativas, 
totalizando 80 escolas.

O objetivo do projeto é 
desenvolver, no Estado da Pa-
raíba, espaços pedagógicos de 
discussão de temas importan-
tes para os jovens, de modo a 
permitir formas próprias de 
interação, expressão e partici-
pação das diferentes juventu-
des na sociedade. “Mais de 5 
mil estudantes serão atendidos 
com esta ampliação. As esco-
las que estão recebendo o Se 
Sabe de Repente perceberão 
a melhora na interação entre 
professores, alunos e funcio-
nários”, comentou o diretor 
executivo de Desenvolvimento 
Estudantil, Tulhio Serrano.

O “Se Sabe de Repente” 
acontecerá no contraturno das 
aulas, em 20h presenciais, por 
meio de oficinas temáticas, in-
terações culturais, implantação 
e implementação de grêmios 
Estudantis e construção do 
Plano de Ação de Juventude, de 
modo a estimular o posiciona-
mento e a troca de experiências 
dos jovens diante de questões 
de seu interesse, como violên-
cia, sexo, promoção à saúde, 
cultura, esporte, trabalho, tec-
nologia, entre outros. 

Para mais informações, 
o contato da Comissão Inter-
setorial do projeto é: sesabe-
derepente@gmail.com.

O 2º Batalhão de Polícia 
Militar apresentou à popula-
ção, ontem de manhã, na Praça 
da  Bandeira, duas Unidades 
Móveis de Polícia Solidária, en-
viadas pelo Comando geral da 
Corporação. As unidades são 
constituídas por duas vans e 
seis motocicletas. O objetivo 
dessas unidades, segundo o 
major gilberto Felipe, coman-
dante do 2º BPM é reforçar 
o instrumental de segurança 
em toda área abrangida pelo  
Batalhão. A Unidade Móvel de 
Polícia Solidária é resultado de 
um convênio firmado entre o 
governo do Estado, através do 
Programa Paraíba Unida pela 
Paz, e o governo Federal.

Com a chegada dessas 
unidades, de acordo com o 
major gilberto Felipe, será 
possível realizar o trabalho 
de policiamento comunitá-
rio móvel em dois diferentes 

Campina ganha reforço na segurança
cOm duas unidadEs móvEis dE pOlícia sOlidária

Chico José
chicodocrato@gmail.com

pontos ao mesmo tempo. O 
comandante explicou que “a 
nova modalidade de policia-
mento a ser implantada nos 
próximos dias, vai contemplar 
toda a área do 2º BPM que 
compreende as cidades de 
Campina grande, Lagoa Seca, 
Boa Vista e Massaranduba.

Na avaliação do coman-
dante do 2º Batalhão de Polícia 

Militar, a chegada das Unidades 
Móveis de Polícia Solidária re-
presenta um compromisso dos 
gestores de segurança pública 
dentro do projeto intitulado 
“Paraíba Unida pela Paz”. “Tra-
ta-se de uma resposta aos an-
seios e demandas da sociedade 
por uma polícia cada vez mais 
presente no dia a dia de cada 
cidadão”,  esclareceu o major 

gilberto. O resultado disso, 
acrescentou o comandante, é a 
parceria entre os órgãos opera-
tivos de segurança pública e a 
comunidade.

As  duas  Unidades Móveis 
de Polícia Solidária deverão 
propiciar reforço na segurança 
aos moradores de todas as co-
munidades que solicitem o po-
liciamento comunitário.

As duas Unidades Móveis de Policia Solidária foram apresentadas à população, na Praça da  Bandeira

FOTO: Cláudio Goes
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Porto de Cabedelo é incluído no 
plano nacional de modernização

A questão alfandegária 
foi um dos principais temas 
abordados em reunião com 
todas as autoridades por-
tuárias do país e o ministro 
chefe da Secretaria de portos 
da presidência da República, 
Helder Barbalho, ontem, no 
porto de Suape, em pernam-
buco. No encontro ficou defi-
nida a criação de alguns gru-
pos de trabalho com objetivo 
de tratar de pauta comum a 
exemplo do plano de moder-
nização, guarda portuária, 
dentre outros. 

Logo após a reunião, a 
presidente da Companhia 
Docas da paraíba, Gilmara Ti-
móteo, informou que a Secre-
taria de portos vai implantar 
um plano nacional de moder-
nização dos portos. “A ideia 
é existir um modelo comum 
para todos. Um modelo só 
de estatuto, de regulamento. 
Isto vai facilitar a gestão por-
tuária”, avaliou. 

Com relação especifica-
mente ao porto de Cabedelo, 

a Secretaria de portos asse-
gurou a sinalização náutica, o 
projeto de aumento da draga-
gem para 11 metros; além da 
definição de áreas do porto 
que têm potencial para inves-
timentos e a reestruturação 
do berço 101, área onde atra-
cam os navios petroleiros.

Acatando proposta da 
presidente da Companhia 
Docas da paraíba, Gilmara 
Temóteo, o ministro Helder 
Barbalho decidiu que a ques-
tão alfandegária dos portos 
será tratada em reunião em 
Brasília com os dirigentes da 
Receita Federal. A Secretaria 
de portos vai intervir para 
solucionar o problema co-
mum a diversos portos.

Na reunião realizada no 
dia 30 de novembro, 41 de-
mandas foram pleiteadas pelos 
gestores dos portos e a Secre-
taria de portos, que atendeu a 
64% desses pleitos, incluindo 
a pauta do porto de Cabedelo. 
“Essas reuniões têm sido posi-
tivas”, concluiu a presidente da 
Companhia Docas da paraíba.

O ministro agendou para 
10 de março no porto de San-
tos o próximo encontro com 
os gestores dos portos.

Grupos de trabalho vão ser 
criados para tratar de pauta 
comum com vários itens

Estacionar em cima da faixa 
de pedestres. Infelizmente, a con-
duta inadequada é recorrente e 
põe em risco a segurança de quem 
circula a pé pelas ruas de João Pes-
soa. A partir da próxima segun-
da-feira (1º), além de monitorar 
o trânsito, as câmeras da Supe-
rintendência Executiva de Mobili-
dade Urbana (Semob-JP) também 
estarão fiscalizando e autuando 
condutores que insistirem em prá-
ticas irregulares como esta.

Neste caso, aos motoristas 
que se mantiverem invadindo a 
faixa destinada ao pedestre, fica 
o alerta: a infração é considera-
da grave, tendo como penalidade 
multa no valor de R$127,69 per-
dem 5 pontos na carteira (CNH), 

além de estar sujeito a remoção 
do veículo por reboque.

De acordo com a Diretoria de 
Operações da Semob, as câmeras 
que atualmente são utilizadas 
para o monitoramento do fluxo 
na cidade, passarão a ser observa-
das em tempo integral por agen-
tes de mobilidade urbana inte-
grantes do Controle de Tráfego 
por Área (CTA). Quando consta-
tadas as irregularidades previstas 
no Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), os agentes estarão autuan-
do os condutores diretamente da 
central de controle, localizada na 
sede da Semob-JP.

Para alertar a todos sobre a 
presença das câmeras e fiscali-
zação, a partir desta semana es-

tarão sendo instaladas placas de 
sinalização nas localidades que 
possuem os equipamentos. Ini-
cialmente, das 44 câmeras ope-
radas pela Semob, 6 passarão a 
ter este caráter de fiscalização, a 
medida é gradativa e brevemente 
estará sendo usada em todos os 
equipamentos.

Confira as vias que nesta pri-
meira fase contarão com câmeras 
e passarão a ser fiscalizadas: R. 
Maciel Pinheiro (Varadouro), Av. 
General Osório (próximo ao Ter-
minal de Integração), Av. Dom Pe-
dro II (próximo ao Mercado Cen-
tral), Praça João Pessoa, Av. Cruz 
das Armas (próximo à Feira de 
Oitizeiro) e na Av. Josefa Taveira 
(próximo ao Mercado Público).

Câmeras vão autuar infratores
desRespeito à faixa de pedestRe

foto: Secom-JP

A partir de segunda-feira (1º), além de monitorar o trânsito, as câmeras da Semob-JP também vão autuar condutor infrator

O líder do governo na Câ-
mara, deputado José Guima-
rães (pT-CE), disse ontem que 
2016 será o ano da retomada 
do desenvolvimento com cres-
cimento econômico. Segundo 
ele, 2015 foi o ano do ajuste 
fiscal, mas agora é hora de dis-
cutir o “pra frente”.

Guimarães acrescentou 
que algumas matérias do ajus-
te ficaram pendentes, como é 
o caso de duas medidas pro-
visórias e as votações da pror-
rogação da Desvinculação das 

Receitas da União (DRU) e da 
recriação da CpMF.

“Vamos dialogar com a 
base e com a oposição sobre 
essas matérias, de modo a bus-
carmos algum entendimento 
para votar o que é melhor para 
o país. Vamos discutir a melhor 
forma para buscar o encami-
nhamento para aprovação de-
las”, adiantou Guimarães. Se-
gundo ele, as discussões para 
votação da CpMF devem girar 
em torno da vinculação da con-
tribuição à seguridade social e 
à saúde e da divisão entre os 
três entes federados (União, 
Estados e Municípios).

Guimarães diz que 2016 
é do desenvolvimento

Três anos depois 
da tragédia que matou 
242 pessoas na Boate 
Kiss, em Santa Maria, a 
Justiça brasileira ainda 
não conseguiu apontar 
culpados ou puni-los 
nem determinar inde-
nizações às famílias de 
jovens mortos e vítimas 
sobreviventes. Na ma-
drugada do dia 27 de 
janeiro de 2013, um in-
cêndio na boate, cau-
sado por um artefato 
pirotécnico usado pelos 
músicos da banda que 
se apresentavam no lo-
cal, chocou o Brasil com 
a morte de centenas de 
jovens, a maioria com 
menos de 25 anos.

Até o momento, 
os processos em fase 
mais avançada são os 
que tramitam contra os 
bombeiros Alex da Ro-

cha Camilo, Daniel da 
Silva Adriano e Moisés 
da Silva Fuchs. Em de-
zembro do ano passado, 
o Tribunal de Justiça Mi-
litar do Rio Grande do 
Sul aumentou as penas 
às quais Moisés Fuchs e 
Alex Camilo tinham sido 
condenados na Justiça 
de Santa Maria. E ainda 
reverteu a absolvição de 
Daniel da Silva Adriano 
em condenação a 2 anos 
e 6 meses de reclusão.

Fuchs era o coman-
dante do CB de Santa 
Maria e teve a sentença 
inicial de 1 ano de prisão 
aumentada para 4 anos 
e 5 meses. Ele é acusado 
de prevaricação (deixar 
de cumprir deveres da 
função) por não ter pu-
nido um subordinado 
que administrava uma 
empresa de prevenção 
a incêndios e fez obras 
na Kiss, o que é proibido 
pela corporação.

Impunidade em Stª 
Maria faz três anos

tRagédia da Boate Kiss

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

Iolando Lourenço
Da Agência Brasil

Os representantes dos 
10 clubes que participarão do 
Campeonato paraibano en-
viaram um documento ao go-
vernador Ricardo Coutinho, 
solicitando sua intervenção 
para agilizar os laudos de 
segurança (polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros) dos es-
tádios para o início da com-
petição no próximo sábado. 
A decisão aconteceu ontem, 
durante reunião na sede da 
entidade, entre os dirigentes 
e o presidente da Federação 
paraibana de Futebol, Ama-
deu Rodrigues. 

Expectativa 
A expectativa é que 

até a próxima sexta-feira 
os laudos estejam prontos 
e entregues ao presidente 
da Comissão permanente 
de prevenção e Combate 
à Violência nos Estádios, 
Valberto Lira. O objetivo 
é o início do Estadual, que 
está marcado para o sábado 
(30). Amadeu avisou que só 
vai começar quando esti-
ver com todos os laudos em 

Estado deverá intervir na estreia
Campeonato paRaiBano 2016 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

mãos, para que o torcedor 
tenha acesso aos jogos. 

A reunião de emergên-
cia ocorreu depois da re-
comendação da Comissão 
permanente de prevenção 
e Combate à Violência nos 
Estádios, que sugeriu o adia-
mento do Estadual ou que as 
partidas fossem realizadas 
de portões fechados. Os es-
tádios que serão vistoriados 

são: Almeidão (João pessoa), 
Amigão e presidente Vargas 
(Campina Grande), perpetão 
(Cajazeiras), José Cavalcanti 
(patos) e Marizão (Sousa). A 
rodada de estreia terá cinco 
jogos: Auto Esporte x Atlé-
tico de Cajazeiras; Esporte 
de patos x Sousa; paraíba de 
Cajazeiras x Botafogo; Cam-
pinense x CSp e Santa Cruz 
de Santa Rita x Treze.

Expectativa é que 
até sexta-feira 
os laudos estejam 
prontos e  com 
o presidente da 
Comissão

Dirigentes e o presidente da FPF enviaram documento ao Governo do Estado para liberar laudos 

foto: Divulgação
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Show de Totonho e os 
Cabra no Projeto 
Cambada, da Funesc

Vitória Lima escreve 
sobre livros, Carnaval e 
de crise de inspiração
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O cantor e compositor Milton 
Dornellas começa o ano cain-
do na estrada. Em parceria 
com o guitarrista pernam-
bucano Alex Mono, o artista 
fará apresentações em João 
Pessoa, em Campina Grande 
e em Pium, no Rio Grande do 

Norte, a partir hoje.
Para essas apresentações, Milton fez uma 

seleção cuidadosa de músicas já gravadas 
e outras que ainda não foram testadas nem 
em estúdio nem ao vivo. A formação para 
esses Concertos é voz, violão com cordas de 
aço, viola caipira e guitarra. No palco apenas 
Milton e Alex Mono.

A novidade nessas apresentações fica 
mesmo por conta da parceria com o guitarrista 
pernambucano Alex Mono. “Músico de grande 
experiência, sensível e que temos uma sintonia 
fina no fazer musical”, comenta Milton.

MIlton Dornellas também atua 
como gestor cultural na Paraíba

Instrumentista 
e compositor  
pernambucano 
Alex Mono

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

Milton Dornellas diz que nunca saiu da 
estrada. “Às vezes me faço presente com mais 
frequência, as vezes com menos, mas sempre 
nela. Este ano se diferencia pois será uma 
agenda permanente de Concertos”, explica.

Para conseguir conciliar a carreira de 
músico com a atuação como gestor cultural 
basta ter organização, foco e eleger priori-
dades, entende ele. “Nos últimos tempos a 
gestão ocupou mais espaço, este ano tem 
inversão de prioridade e a música ocupará a 
agenda”, garante.

Menos mal. Afinal, o público já estava com 
saudades de ver nos palcos com mais assidui-
dade esse carioca que veio aos 14 anos morar 
em João Pessoa e daqui não saiu mais, fazendo 
uma carreira de sucesso como artista e nos 
movimentos sociais e musicais da cidade. 

O aprendizado musical começou em 1975, 
mas as apresentações ao vivo só surgiram a 
partir da década de 1980, com trabalho auto-
ral. Por essa época criou, com parceiros como 
Pedro Osmar, Paulo Ró, Chico César, Adeildo 
Vieira e Totonho, o Musiclube da Paraíba. 

Também na década 
de 1980, participou do 
grupo musical ‘Etnia’. No 
início dos anos 1990, ao 
lado dos instrumentistas 
Marcos Fonseca e Xisto 
Medeiros, criou ‘Assal-
tarte’, que consistia em 
intervenções em espaços 
públicos, tocando uma 
única canção com a for-
mação de baixo acústico, 
viola de arco e violão. 
O disco com o mesmo 

n Dia 27 de janeiro, 20h, Sala Wladimir Carvalho/Energi-
sa, João Pessoa-Paraíba
n Dia 28 de janeiro no Cine São José, 20h, em Campina 
Grande - Paraíba
n Dia 29 de janeiro no Porão das Artes, 21h30, em 
Pium - Rio Grande do Norte

Agenda

nome foi lançado em 1994. 
Entre seus trabalhos solos estão ‘No 

Ventre da Besta’ (1986), ‘Mandrágora’ (1993), 
‘Ancestrais’ (1998), ‘Sete Mares’ (2000), ‘Ali-
nhavo’ (2002) e ‘O Gargalhar da Invernada’, 
lançado no ano de 2007. 

Milton Dornellas participou de algumas 
coletâneas musicais, a exemplo do ‘Cantata 
Popular’, ‘Coletânea Musiclube’, além de par-
ticipações em CD`s de artistas paraibanos, 
como o do grupo Jaguaribe Carne e também 
do CD ‘Laminas de Black Tie’ do cantor Pau-
linho Ditarso. 

Alex Mono é cantor, compositor, guitar-
rista e produtor cultural. Atua na área cul-
tural desde os anos 80, quando ingressou 
na Universidade Federal de Pernambuco no 
curso de bacharelado em violão clássico, 
tendo aulas com o violonista clássico espa-
nhol Carrion. A partir dos anos 1990, criou a 
banda Coração Tribal, onde teve o papel de 
cantor, compositor e guitarrista. Produziu em 
1995/96 o projeto Olinda Pop no mercado Eu-
frásio Barbosa, com a Coração Tribal sempre 
convidando artistas populares como Selma do 
Côco, Aurinha. Ainda nos anos 1990 partici-
pou de coletivos de artes integradas, como o 
Carga & Descarga, grupo que reunia Mauricio 
Silva, Dantas Suassuna, Marcio Almeida e Fla-
vio Emmanuel, com esse grupo produziu trilha 
sonora para vídeo-arte de título “Sacrossantos 
Eróticos”. Em 2004 lança CD “Atleta do Cotidia-
no”, trabalho que lança sua carreira solo, todo 
produzido em Recife pelo próprio Alex Mono. 
Em 2006, com o patrocínio da Prefeitura do 
Recife produziu o DVD coletivo “Recife Transa-
tlântico Sound’s”, com os artistas participantes 
do FPMPE (Fórum Permanente da Música-PE). 

Os parceiros musicais Milton 
Dornellas e Alex Mono iniciam 
temporada de shows hoje

fina
Sintonia
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Ode à falta de assunto

O computador,  
pousado sobre a mesa, 
segreda motivos que não 
cabem nos conceitos das 
palavras, mas extrapolam 
as frases porque perten-
cem a algo que não sabe-
mos dar nome. As ideias 
fluem, chegam quando 
não a esperávamos e que-
bram a sequência do nos-
so cotidiano. Floresceu 
diante dos meus olhos, 
assim como o ipê desafia 
as regras do inverno e se 
reveste  de flores.

Diante dessas re-
velações, conclui mais 
uma vez, que a dor é um 
território santo.

Há uma passagem na 
Sagrada Escritura que 
considero de beleza in-
sondável.  Moisés estava 
diante de uma sarsa que 
ardia sem se consumir, 
quando ouviu o impera-
tivo de Deus “Retira as 
sandálias dos seus pés, 
porque este solo que 
pisas é santo.”

Confesso que este 
imperativo musicou meu 
coração. Confesso, que 
estou temerosa. Não 
gosto de respostas apres-
sadas. Tenho medo de di-
zer, sem dizer afinal, que 
o que há  de mais precio-
so nesta vida  costuma 
ser vivido e experimen-
tado a partir do silêncio 
frutuoso.

Carlos Drummond de 
Andrade, o poeta mineiro 
que eu admiro profun-
damente, recomendava 
que,  antes de escrever os 

Nestas férias em Fortale-
za cruzo com uma equipe de 
filmagens do longa metragem 
O Shaolin do Sertão. O nome 
não tem nada a ver com o 
humorista paraibano Shaolin 
recentemente falecido, mas é o 
título do novo filme do cineas-
ta cearense Hálder Gomes.

As filmagens que desde 
dezembro começaram no 
interior do Ceará e está ago-
ra na capital tem como ex-
pectativa de que a partir do 
dia 27 de outubro, o filme 
esteja concluído e comece a 
ser distribuído para as salas 
exibidoras de todo o Brasil.

Segundo o diretor e 
roteirista Hálder Gomes, o 
mesmo que dirigiu o Cine 
Holliúdy, que foi um suces-
so e reuniu mais de 500 
mil espectadores em 2013, 
trata-se de uma comédia em 
que promove o improvável 
encontro do humor cearen-
se com o da China imaginá-
ria dos filmes de kung fu.  

O papel principal está 
com o ator de Fortaleza, 
Edmilson Filho, o Francis-
gleydisson do Cine Holliúdy 
e que dá vida a Aluízio Lee, 
que se veste de Shaolin do 
Sertão aficionado por artes 
marciais, e que é motivo 
de chacotas pelos vizinhos 
e que se prepara para a 
chegada de lutadores apo-
sentados de luta-livre à sua 
cidade de Quixadá.

O ator teve que perder 

Shaolin do Sertão é a novidade no cinema do Ceará

Este é um desesperado recurso ao qual já recor-
reram os mais experientes e capazes escritores. Sem-
pre chega o dia, a hora em que se veem sem assunto 
e a página em branco apavora. Chegou a minha vez. 
Tenho ao meu lado, na mesa vários livros que estou 
lendo e poderia discorrer sobre eles, mas isto não me 
satisfaz. Acho que o fato de estar sofrendo há duas 
semanas com uma dor na coluna me faz ficar centra-
da nos meus próprios problemas, sem poder sair de 
dentro de mim. 

Mas vamos ver o que pode sair desta crise de 
inspiração:

Primeiro, vejamos os livros que estou lendo 
neste começo de ano: “Eles e Elas”, crônicas da Belle 
Époque Carioca de Júlia Lopes de Almeida, organi-
zada por Nadilza Martins de Barros Moreira, edição 
UFPB, 2015. (Nadilza é professora da UFPB, foi mi-
nha aluna de literatura americana e posteriormente 
minha colega no Departamento de Letras Estrangei-
ras Modernas). Doutorou-se e dedica-se aos estudos 
literários femininos). O aspecto mais interessante 
deste livro é a escolha das vozes narrativas. Ora a 
autora usa uma voz masculina (o marido), ora uma 
voz feminina (a mulher) e as duas se contrapõem, 
muitas vezes criando um efeito deliciosamente 
irônico. O resultado com que ficamos é um retrato 
da sociedade, burguesa, carioca oitocentista. E tudo 
narrado de forma leve, onde são expostas as idios-
sincrasias masculinas e femininas. Algo semelhante, 
sem contudo fazer a contraposição das vozes narra-
tivas, fez a escritora pernambucana Luzilá Gonçalves 
Ferreira, no romance “Iluminata”, (Recife: Fundação 
de Cultura Cidade do Recife, 2012), sem contudo 
atingir o mesmo nível de leveza de Dona Júlia Lopes.

Mas este não é o único livro que estou lendo. 
Aqui na mesinha do lado tenho outro que também 
estou lendo: “Um beijo de colombina” (Alfaguara, 
2015) de Adriana Lisboa. Este é totalmente embasado 
em poemas de Manuel Bandeira. Em crônica anterior, 
de julho de 2015, já comentei dois outros livros da 
autora: “Rakushisha” e “Azul Corvo”, ambos mais cati-
vantes do que este que ora leio.

Como podem ver, não posso fugir dos livros. Dou 
uma volta e venho para o terreno literário, terreno este 
que me acode quando estou sem assunto. Um obser-
vador atento vai comentar que eu só leio livros de au-
toria feminina. Isto não é totalmente verdadeiro, mas 
tem um tantinho de fundamento, pois sou muito mais 
interessada na visão feminina do mundo e das letras. 
Muitas são muito tênues, quase nada, mas me agrada 
esta filigrana fina que compõe o universo das mulhe-
res, tanto as autoras como as personagens. Mas isso 
não determina inexoravelmente as minhas escolhas.

Bem, cheguei ao fim do meu texto e não me ocorre 
mais nada para dizer. Não faz sentido  ficar aqui en-
rolando meu leitor, falando de livros que estou lendo, 
quando há tanta coisa acontecendo ao meu redor. Estou 
me sentindo como um ator que chega à cena e esquece o 
texto. Em inglês chamamos isso de “stage fright”, e todo 
ator morre de medo desse pânico que lhe rouba a voz 
em cena. Aqui dizemos que “deu um branco” no ator. 
Pois também dá um branco no escritor e temos inúme-
ros registros de brancos literários, sendo o do autor nor-
te-americano Ernest Hemingway um dos mais famosos, 
talvez uma das causas do seu suicídio. 

Outro assunto que poderia abordar agora seria 
o Carnaval. O Carnaval está chegando e sou uma Car-
navalesca apaixonada. Melhor dizendo, fui. Hoje, nem 
tanto. O aspecto poético do Carnaval é que me cativa. 
Este ano, juntamente com duas amigas, vou para São 
Luís do Maranhão, ver o Boi do Maranhão. Um Car-
naval totalmente diferente do daqui, do de Olinda e 
Recife, de Salvador, que são os que melhor conheço. E 
para homenagear as tradições afro-brasileiras, vamos 
nos enrolar em panos africanos, estamparias que nos 
contam histórias de África.

Antes de embarcarmos ainda vamos ver a saída 
do bloco Muriçocas do Miramar, coisa bem nossa, 
da Paraíba. 

Evoé e até a volta.

Convivendo com a poesia

Artigo Molina Ribeiro Jornalista e escritora - molina.ribeiro736@gmail.com

10 kg e as filmagens no 
tempo de seca foram grava-
das junto à Pedra da Galinha 
Choca, de Quixadá e em Qui-
xeramobim numa tempera-
tura em torno de 45 graus.

No filme as presenças 
do `trapalhão` Dedé San-
tana, do carioca Marcos 
Veras, de família cearense 
e que interpreta um `agro-
boy`, Fafy Siqueira, Bruna 
Hamu, o lutador Fábio 
Goulart que foi o primeiro 
brasileiro a conquistar o 
ouro em Taekwondo nos 
Jogos Pan-americanos de 
Havana, em 1991 e que faz 
o papel de Toni Tora Pleura. 

Completando o elenco, 
o humorista Falcão que in-
terpreta um mestre chinês 
do Paraguai, o Winchon, 

que promete muitas gar-
galhadas para o público 
e colegas cearenses de 
humor como Karla Kare-
nina, a Meirinha, Lailtinho 
Brega como Chico Esponja, 
e o Everson de Brito Silva, 
o palhaço Tirulipa, e filho 
do deputado federal mais 
votado do País em 2010, o 
Tiririca.  O apresentador de 
TV, João Inácio Júnior, tam-
bém faz o papel de repórter 
e locutor de lutas.

Ao contrário de Cine 
Holliúdy, que era uma 
produção local cearense, 
o Shaolin do Sertão possui 
investimento e coprodução 
da Globo Filmes, Telecine, 
Paramount Pictures e do 
Fundo Setorial do Audiovi-
sual, do Ministério da Cultu-

ra e distribuição da Down-
town Filmes. O orçamento 
é de R$ 4 milhões, sendo R$ 
3, 28 para os gastos com a 
produção e o restante com a 
distribuição e marketing.

A trilha sonora é outro 
destaque com interpreta-
ções de Fagner e da banda 
cearense Leite de Rosas e 
os Alfazemas.

Para Hálder Gomes, 
o filme será um marco na 
produção cinematográfica 
cearense, pois é o primeiro 
filme produzido no Ceará e a 
primeira coprodução entre a 
Globo Filmes e o cinema lo-
cal. E que será um passo para 
o surgimento de um polo 
cinematográfico no Estado do 
Ceará. ‘O filme vai surpreen-
der`, garante o diretor.

FOtO: Divulgação
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Falcão interpreta o mestre chinês Wilchon e Edmilson Filho como o Shaolin do Sertão

poemas,  é preciso convi-
ver com eles.

Ele insinuava que an-
tes do nascer da palavra  
há sempre um sabor de 
silêncio que precisa ser 
servido.

Creio que o poeta ti-
nha razão. A boa  palavra 
se alimenta de silêncios e 
pausas. Um grande poema 
costuma nascer de pro-
fundas e fecundas expe-
riências de contemplação  
da realidade. O poeta, ao 
enxergar o silêncio do 
ainda não dito, diante 
dele se prosta e o experi-
menta somente depois o 
reveste de palavras.

Mais uma vez, eu me 
recordo de Drummond 
e de seu sábio conselho: 

“convive com  os teus poe-
mas antes de escrevê-los”.

Há acontecimentos 
que não seria capazes de 
aplacar a dor que provo-
caram. Nem sempre os 
claros e objetivos, postu-
lados da razão cartesiana 
conseguem resolver as 
questões humanas. Saber 
o porque da morte não 
sana nem preenche a au-
sência sentida.

A amizade cobra o 
seu preço. Não nos sen-
timos obrigados a dizer 
algo a quem amamos, 
porque não se trata de 
obrigação. Sentimo-nos 
compelidos impulsiona-
dos, porque do mesmo 
sobrado demolido nas-
cem flores que nos segre-

dam poesia. E eu lembro 
ainda Drummond e de 
sua convivência com os 
poemas antes de seu nas-
cimento. De sua maiêu-
tica, da partirução, que 
Sócrates propunha. Cada 
ideia tem de  ser gestada 
antes de nascer,

Gosto da franqueza 
das respostas e das não 
respostas. Até porque, 
nos sobrados despe-
daçados, o universo da 
procura é mais rico que o 
da descoberta. Permane-
çamos unidos. Nessa  mís-
tica, nesse tempo, nesse 
mesmo tempo sobrado 
que os  sábios chamam de 
amizade e que nos aju-
dam a enfrentar os medos 
que sentimos.
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Roteiro

Cinema

Ano Novo Chinês

Em cartaz

ÁRVORES

     Humor 
Val Fonseca

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

SERVIÇO

FM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - Futebol
22h - Programação Musical

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Se, para muita gente, o ano só começa depois do Car-
naval, na China isso é mais do que uma realidade. A partir 
do dia 8 de fevereiro o País inicia suas comemorações para 
recepcionar o novo ano. O feriado, que dura 15 dias, é consi-
derado o mais importante do ano e reúne milhões de pessoas 
em uma linda festa. Contudo, um País representado por uma 
cultura tão rica e milenar acaba despertando muitas curiosi-
dades. Confira a seguir alguns significados e tradições do Ano 
Novo Chinês e já comece a se preparar para mais uma virada!

Calendário lunar - diferentemente do ocidental, o ca-
lendário chinês leva em consideração as fases da lua. Por 
esse motivo, o Ano Novo Chinês sempre cai em uma data 
diferente todo ano. Para acertar com o calendário solar, 
o País adiciona um mês extra a cada poucos anos, o que 
equivale a adição de um dia extra no ano bissexto do ca-
lendário gregoriano. A chegada do ano também coincide 
com a primavera, sempre no final de janeiro ou no início 
de fevereiro, por isso é comum ouvir na China que “Todos 
os planejamentos do ano se fazem na primavera”.

Comemoração em família - A véspera e o dia do Ano Novo 
são comemorados em família em um momento de reencontro 
e agradecimento. Para se ter uma ideia, durante todo o feriado 
mais de 300 milhões de pessoas viajam pelo País para fazer  
essas visitas. Este é considerado o maior movimento migrató-
rio do planeta. A grande importância da data está na cerimônia 
religiosa realizada entre os familiares dada em honra do Céu e 
da Terra, dos deuses da família e dos antepassados. Nesse mo-
mento, parentes falecidos também são lembrados com muito 
respeito, uma vez que eles são considerados responsáveis por 
lançar as bases para a fortuna e a glória da família.

Limpeza geral - também na véspera do Ano Novo, é 
comum os chineses limparem a casa inteira. Além disso, 
eles aproveitam a oportunidade para cortar o cabelo, fe-
char as contas, colocar oferendas para os deuses que cui-
dam da casa, preparar as roupas, etc. Enfim, deixam tudo 
em ordem para a hora da passagem. Depois de tudo limpo 
e arrumado, todos os materiais de limpeza são colocados 
do lado de fora da casa para não espantar a sorte. 

Cores auspiciosas - tradicionalmente, a cor vermelha, 
por ser yang e vibrante, é a cor predominante durante as 
comemorações, ela representa sorte, prosperidade, saúde 
e fortuna. Além desta cor, a amarela e a roxa também são 
consideradas cores da sorte.

Grande banquete - no último jantar do ano, a família 
se reúne para a refeição de fechamento do ciclo anual. No 
cardápio, não podem faltar os bolinhos em forma de lingo-
tes de ouro, o peixe que representa o dinheiro, as tangeri-
nas, também chamadas de laranjas da sorte, o prato feito 
com arroz moti representando a prosperidade e o talha-
rim que simboliza a vida longa.

Tradições para atrair boa sorte — na noite da virada, 
as crianças e os solteiros recebem do homem mais velho 
da família os famosos envelopes vermelhos (“hong bao”) 
com dinheiro. Esse ato representa generosidade e o desejo 
de boa sorte. Mas, atenção!, o envelope só pode ser aberto 
depois da virada e não deve ficar exposto vazio, senão você 
pode atrair azar e espantar o dinheiro de perto de você.

Outro costume é colocar desejos escritos com tinta 
preta em tiras de papel vermelho na porta da entrada de 
casa. Enquanto o preto representa a água e a sabedoria, o 
vermelho simboliza o fogo e o sucesso. Segundo a tradição, 
os pedidos devem ser feitos dessa forma porque “Quando 
um pingo de água cai sobre o fogo, acontece uma ebulição 
e é por ebulição que todas as coisas acontecem”. Os desejos 
devem ser escritos por criativos e competentes calígrafos, 
de forma poética e metafórica para trazer sorte e realização. 

Danças típicas - as danças do Dragão e do Leão são 
mundialmente conhecidas e uma das atrações mais aguar-
dadas da festa de Ano Novo. Segundo as crenças chinesas, 
a coreografia ajuda a trazer prosperidade, sorte e renova-
ção durante o ano todo.

Luzes e fogos - durante toda a comemoração, lanter-
nas vermelhas são acessas e penduradas diante da porta 
principal e fogos de artifício são estourados. As duas atitu-
des tem por objetivo espantar os maus espíritos.

Essas são apenas algumas das tradições cultivadas 
por milhares e milhares de anos nas comemorações do 
Ano Novo Chinês. Elas refletem e disseminam muito bem 
os valores e as crenças desse País tão diversificado. Quem 
tiver interesse de vivenciar um pouco de toda essa cultura, 
basta acompanhar as comemorações realizadas pela co-
munidade chinesa em São Paulo, não faltam boas opções 
no Museu da Imigração e no bairro Liberdade. 

Sumara Lorusso é formada em letras e tradução pela 
Unibero e tem fluência em mais de cinco idiomas, incluin-
do o Mandarim. É presidente da Nin Hao, escola referência 
no ensino do idioma, há dez anos no mercado.

FOTO: Reprodução/Internet

Setor audiovisual teve em 2015 a maior 
taxa de crescimento dos últimos 5 anos

Literatura em destaque

O setor cinematográfico 
no Brasil alcançou números 
expressivos em 2015, de 
acordo com o Informe Anual 
divulgado pela Agência Na-
cional do Cinema (Ancine). 
Foram registrados no ano 
passado 172,9 milhões de 
espectadores nas salas de ci-
nema do País – um aumento 
de 11,1% em relação a 2014.

A renda gerada em bi-
lheteria foi R$ 2,35 bilhões, 
refletindo um aumento de 
20,1% em comparação ao 
ano anterior.  De acordo com 
a Superintendência de Aná-
lise de Mercado da Ancine,  
essas são as maiores taxas 
de crescimento de bilheteria 
e de público registradas nos 
últimos cinco anos, e tanto 
os filmes brasileiros quanto 
os estrangeiros contribuí-
ram para esse aumento.

O informe da Ancine, – 
que traz dados sobre distri-
buição, exibição e produção 
de obras para cinema – mos-
tra ainda que o público dos 
filmes brasileiros, em rela-
ção ao total de espectadores, 
passou de 12,2%, em 2014, 
para 13% em 2015. Foram 
22,5 milhões de espectado-
res de filmes nacionais, ante 
19,1 milhões em 2014.

De acordo com os crité-
rios adotados pela agência 

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). 

Sumara Lorusso
Graduada em letras

Paulo Virgílio
Repórter da Agência Brasil

na elaboração do informe, os 
dados coletados são relativos 
a 53 semanas cinematográfi-
cas, o que corresponde ao pe-
ríodo de 1 de janeiro de 2015 
a 6 de janeiro de 2016. Ainda 
que 2015 tenha tido uma se-
mana cinematográfica a mais 
do que nos anos anteriores, 
as taxas de crescimento de 
público e de renda continua-
riam sendo as maiores dos 
últimos cinco anos se consi-
derássemos apenas os resul-
tados conquistados até a 52ª 
semana, analisa o documento 
da Ancine.

Maior produção
Em 2015 foram lança-

dos 128 longas-metragens 
nacionais. Comparado a 
2014, com 114 lançamen-

tos, houve aumento de 
12,3% em títulos brasilei-
ros nos cinemas. Os 128 lan-
çamentos foram produzidos 
por 116 empresas distintas, 
das quais oito lançaram 
mais de um título.

Dos filmes brasileiros, 
80 foram do gênero ficção e 
48 documentários. No ran-
king das 20 maiores bilhe-
terias, três são filmes nacio-
nais, responsáveis por 43% 
do público de obras produzi-
das no País e por 6% do pú-
blico total.

São eles Loucas pra Casar, 
que ficou em 10º lugar, com 
público de 3,7 milhões; Vai 
que Cola, filme originado da 
série de TV paga, que fez 3,3 
milhões de espectadores e fi-
cou na 12ª posição do ranking;  

e Meu Passado me Condena 2, 
que ficou em 20º lugar, com 
2,6 milhões de espectadores.

Mais salas de cinema
O informe da Ancine 

também aponta cresci-
mento recorde do parque 
exibidor brasileiro, que en-
cerrou 2015 com mais de 3 
mil salas em funcionamen-
to, marca que o País não 
atingia desde 1977. No ano 
passado foram inaugurados 
58 complexos, totalizando 
252 novas salas. Deles, 11 
foram reabertos e oito am-
pliaram o número de telas.

O crescimento foi mais 
intenso na região Sudeste, 
que ganhou 165 salas, sendo 
91 no Estado de São Paulo. 
As regiões Norte e Nordes-
te apresentaram aumento 
maior do parque exibidor, 
em comparação com o Sul e 
o Centro-Oeste. Foram oito 
complexos abertos no Norte 
e 12  no Nordeste.

Outro dado positivo 
foi o avanço do processo 
de digitalização nas salas 
de cinema, que segundo a 
Ancine já está em fase de 
finalização.  De acordo com 
levantamento junto aos exi-
bidores, o parque exibidor 
chegou ao final do ano com 
2.775 salas digitalizadas, o 
que representa 92% das sa-
las do País. Em 2014, o per-
centual era de 62,5%.
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Totonho &
os cabra

Serviço

As bandas paraibanas Zefirina Bomba e Incessante são 
as últimas atrações divulgadas do Santa Madre Cassino que 
acontece no dia 5 de março, no Conventinho - Centro Históri-
co de João Pessoa, onde também se apresentam Matanza (RJ) 
e Rock Rocket (SP).

A Incessante abrirá os shows da noite, às 19h, seguida 
por Zefirina Bomba, Rock Rocket e Matanza. O Santa Madre 
Cassino é uma organização da produtora RockBones, que 
pretende promover eventos únicos voltados para os amantes 
do rock and roll, trazendo nomes influentes do gênero que 
estão circulando por todo País.

Além de estarem disponíveis online pelo site www.ro-
ckbones.com.br, os ingressos já podem ser adquiridos em cin-
co pontos de venda em João Pessoa: On The Rocks Pub, Vida 
Real, Música Urbana, Mundo Rock Camisetas e PB Suplemen-
tos. Os endereços e horários de funcionamentos dos pontos 
credenciados também encontram-se disponíveis no site. A 
meia-entrada custa R$ 35 e a inteira, R$ 70. O ingresso social 
custa R$ 40 + 1kg de alimento não perecível (a ser entregue 
no dia do evento), que será doado para o Hospital Padre Zé. Os 
ingressos estão no primeiro lote até o dia 4 de fevereiro.

Zefirina Bomba
Com 13 anos de existência, a paraibana Zefirina Bomba 

já passou por festivais como o Rec Beat, Mada, Goiânia Noise 
e o SXSW, no Texas, além de passagens pelos palcos da Euro-
pa e da América Latina. O Noisecoregroovecocoenvenenado, 
segundo disco da banda lançado pela Trama, em 2006,  rece-
beu tanta atenção da imprensa que a Zefirina passou a tocar 
em todo o País, além de programas de rádio e TV. Em 2010, 
a MTV colocou o disco entre os melhores de rock da década. 

Incessante
Batizada inicialmente de ‘Zé Horácio’, em 2007, a banda 

apostava em músicas autorais e versões de outros artistas. 
Em 2010, o grupo mudou de nome e passou a ser chamado de 
Incessante. A Incessante já se apresentou em alguns festivais 
do Estado como o Grito Rock, Circuito das Praças e Fête de 
La Musique. O grupo traz na bagagem musical influências de 
diversas de bandas como Raimundos, Paralamas do Sucesso, 
Legião Urbana, Nação Zumbi, Pavilhão 9, Rage Against the 
Machine, Queens of the Stone Age e Audioslave.

Zefirina Bomba e
Incessante no Santa 
Madre Cassino

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com 

Quem vai animar hoje a programação 
cultural da 23ª edição Salão de Artesanato 
da Paraíba é o músico-instrumentista Bai-
xinho do Pandeiro figura popular paraiba-
na, conhecido por sua habilidade ao tocar 
pandeiro. Natural do município de Remígio, 
José Pedro Fernandes, mais conhecido como 
“Baixinho do Pandeiro” é ex-pipoqueiro e 
um tocador de pandeiro autodidata, tendo 
aprendido a tocar sozinho o instrumento de 
percussão e promete subir ao palco levando 
o autêntico samba de roda.

Em sua trajetória artística, ele teve 
a oportunidade de tocar ao lado de no-
mes consagrados da música nordestina, 
a exemplo de Flávio José, Elba Ramalho, 
Waldonys, Pinto do Acordeon, Amazan e 

Dominguinhos. Baixinho do Pandeiro sem-
pre acompanha o cantor campinense Biliu 
de Campina em seus shows e, desde 2011 
é integrante da Orquestra Sanfônica  Balaio 
Nordeste, tendo o seu talento reconhecido 
nas ruas quando passou a receber convites 
para tocar em barracas e bares. 

O seu interesse pela música surgiu em 
1952 no município de Remígio, quando era 
ainda pré-adolescente.  Baixinho do Pandei-
ro pegou uma lata de doce e confeccionou 
seu próprio instrumento, uma brincadeira 
que despertou o talento do artista. A 23ª 
edição Salão de Artesanato da Paraíba se 
realizará até o dia 31 próximo, no Espaço 
Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, 
tendo como tema “O algodão colorido é 
nosso”, contando com trabalhos em diver-
sas tipologias confeccionadas por cerca de 
400 artesãos. 

SalãO De arTeSanaTO Da paraíba

prOjeTO CambaDa apreSenTa

Com show acústico e participações espe-
ciais do músico Alex Madureira e do violinista 
Luís Umberto, “Totonho e os Cabra” sobe hoje 
ao palco da Sala de Concertos Maestro José Si-
queira, no Espaço Cultural para mostrar can-
ções inéditas e outras que quase nunca foram 
ouvidas. A apresentação, que acontece, às 20h, 
está inclusa no Projeto Cambada e irá unir o 
show ‘Totonho ao Pé do Ouvido’ e o primeiro 
é da banda ‘Coco Ostentação’ fazendo um mix 
de composições, além de passear por composi-
ções dos discos ‘Totonho e os Cabra’ e ‘Sabota-
dor de Satélite’.

É importante lembrar que, os interessados 
em participar do evento devem chegar ao local 
com pelo menos uma hora de antecedência para 
garantir sua vaga. A bilheteria está aberta ao 
público a partir das 18h e os valores dos bilhe-
tes variam entre R$ 10 (inteiro) e R$ 5 (meio). 

Carlos Antônio Bezerra da Silva, mais co-
nhecido como Totonho é compositor, produtor 
e cantor. No início de sua vida musical, 
o músico foi vendedor de buchada de 
bode e assistiu a muitas cantorias de re-
pentistas de sua cidade natal, Montei-
ro, na Paraíba. Foi quando teve seu pri-
meiro contato com a música. “Minha 
casa vivia cheia de gente, então me 
acostumei a vê-los pela casa. 
Você sabia que Monteiro foi 
durante muito tempo con-
siderada a Meca dos re-
pentistas nordestinos?”, 
revelou o cantor.

Para a noite do 
show, o músico prepa-
rou composições que 
podem até ser ouvidas 
pelo público sentado, mas 
a vontade de dançar estará pre-
sente. Uma delas será a música 
chamada de ‘Melancolia’ to-
cada ao som do violão com o 
músico Alex Madureira.

“O convite para to-
car ao lado de Totonho 
surgiu através de 
uma conversa antes 
do show de uma das 
bandas que faço parte 
acontecer. No mesmo 
momento topei e agora 
vamos apresentar a canção”, 
disse o músico Alex Madureira.

Uma novidade para 2016 

que Totonho reserva para os seus fãs é à es-
pera do novo álbum que será gravado no Rio 
de Janeiro, logo após o Carnaval. Este será o 
terceiro registro musical da carreira da banda, 
com o nome “Os Sambas Que Cartola Não Quis 
Fazer”. Com produção de Kamal Kassin, mes-
mo produtor que fez o disco “Sabotador de Sa-
télite”, o novo álbum vai balançar as estruturas 
e propor ao público uma reviravolta no centro 
do ‘cabra’ e dar início a novos caminhos entre 
o fino coletivo e Jakcson do Pandeiro.  

Projeto Cambada
Em sua última semana, o projeto foi lan-

çado este ano pela Fundação Espaço Cultu-
ral da Paraíba (Funesc), cujo nome faz refe-
rência ao coletivo de caranguejos, consiste 
em realizar uma curta temporada de shows 
onde artistas da terra se apresentam com 
repertório construído exclusivamente com 
músicas de compositores paraibanos. A se-
mana de estreia contou com Seu Pereira e 
Coletivo 401, e A Troça Harmônica e Escuri-
nho. O músico Wister e o Trio APX passaram 

pelo palco na segunda semana.
Com a ação, a Funesc oferece um 

breve panorama da produção local à po-
pulação, ampliando dessa forma o aces-
so às mais variadas vertentes da músi-
ca, onde cada artista apresenta, além de 

seu repertório autoral, músicas de 
conterrâneos. “Pretendo cantar 

poucas músicas minhas. Vou 
cantar mesmo é canções de 

alguns companheiros que 
pincei na nossa cena mu-

sical e que se encaixa 
um pouco com minha 
forma de tocar e can-
tar”, explica o músico 
Adeildo Vieira.

Lucas Silva
Especial para A União

Artista é natural da cidade de 
Monteiro, onde na infância teve 
a oportunidade de contato com 
repentistas e emboladores

n Serviço Santa madre Cassino
n Data: 5 de março/2016
n abertura da bilheteria no local: 18h
n Início dos shows: 19h
n local: Conventinho, Centro Histórico de João Pessoa
n endereço: Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro
n Ingressos (1o lote): estudante – R$ 35; inteira – R$ 70; social – R$ 40 + 1kg de 
alimento.
n Classificação etária: 18 anos

Serviço

Músicos Edy Gonzaga, Rayan Lins e Ilsom formam a Zefirina Bomba 

Baixinho do Pandeiro é a atração de hoje

n Dia: Hoje 19h

Baixinho do Pandeiro

n Dia: Amanhã 19h

Vandix

Dia: 29 (sexta-feira) 19h

Triângulo de Ouro

Dia: 30 (sábado) 

Boca de Cena (teatro de bonecos) - 17h

Filhos de Jackson - 19h

n Dia: 31 (domingo)

Boca de Cena (teatro de bonecos) - 17h

Os Fulano - 19h

n Encerramento do 23o Salão de 

Artesanato da Paraíba com entrega do 

Troféu PAP aos artesãos escolhidos 

pelo público.

Serviço

FOTO: Ítalo Brito

Instrumentista 
começou a carreira 

tocando com
Biliu de Campina

n projeto Cambada
n local: sala de Concertos Maes-

tro José Siqueira, Espaço Cultural
n Quando: hoje
n Horário: 20h
n Ingressos: R$ 10 (inteira) e 
R$ 5 (meia). A venda de ingres-
sos é feita na bilheteria do local 
do show, começando às 18h
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Prazo para se inscrever 
na lista de espera do Sisu 
vai até sexta-feira

Avanço dos escândalos
País já relaciona corrupção a serviço público ruim
Andreia Verdélio 
Repórter da Agência Brasil

Pesquisa da Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI) divulgada nessa quinta-
feira mostrou que a corrupção 
é a questão que mais preo-
cupa o brasileiro. Segundo o 
gerente de Pesquisa da CNI, 
Renato da Fonseca, as pessoas 
estão começando a associar 
a corrupção à má qualidade 
dos serviços públicos. “Com 
os escândalos, esse é um tema 
diário. A mídia está noticiando 
a Lava Jato há quase dois anos 
e a coisa está se expandindo”, 
disse. “A população está perce-
bendo que, de repente, a cons-
trução de uma escola passa a 
ser focada, não no interesse 
público, mas no interesse de 
quem a está construindo”.

Segundo a CNI, 65% dos 
brasileiros consideram a cor-
rupção uma questão extrema-
mente grave no Brasil, seguida 
das drogas (61%) e da violên-
cia (57%). Na pesquisa, feita 
em 2012, os três principais 
problemas citados pela popu-
lação eram drogas (72%), vio-
lência (65%) e saúde (62%). A 
corrupção aparecia em quarto 
lugar (58%). Já em 2014, dro-
gas (67%), violência (64%) e 
corrupção (62%) foram colo-
cados como problemas extre-
mamente graves.

O gerente da CNI relatou 
que na primeira discussão 
sobre a Contribuição Provi-
sória sobre Movimentações 
Financeiras (CPMF), que 
destinaria recursos para a 
área da saúde, outra pes-
quisa da entidade mostrou 
que as pessoas sabiam que 
a saúde precisa melhorar, 
mas eram contra os tributos. 
“Para elas, o que bastava era 
mais eficiência e combate à 
corrupção”, afirmou.

Prioridades
A CNI também pergun-

tou quais deveriam ser as 
prioridades do governo em 
2016. Para 36%, melhorar 
os serviços de saúde deve ser 
prioridade, seguida pelo con-
trole da inflação (31%) e, em 
terceiro, combate à corrup-
ção (26%) e promoção da ge-
ração de empregos (26%). “A 
população já identificou que 
a corrupção é um problema 
grave e é preciso dar priori-
dade nesse combate.”

A pesquisa apontou ain-
da que a questão da qualidade 
da educação aparece em 14ª 
posição como extremamente 
grave para as pessoas e, em 
quinto lugar, quando elenca-
das as prioridades do governo 
para 2016.

Segundo o gerente da 
CNI, essa é uma questão que 
preocupa mais as pessoas que 
têm ensino Superior e uma 
renda familiar mais alta. “Infe-
lizmente, as pessoas que têm 
educação mais baixa não colo-
cam isso (a qualidade da edu-
cação) como problema sério. 
É uma das coisas que o País 
precisa mudar, porque parte 
dos problemas com corrupção 
e geração de emprego passa 
pela educação”, disse.

O Ibope Inteligência, a pe-
dido da CNI, entrevistou 2.002 
pessoas em 143 municípios, 
entre os dias 4 e 7 de dezem-
bro de 2015.

O Serviço de Regularização 
de Territórios Quilombolas da Su-
perintendência Regional do Incra 
na Paraíba (Incra/PB) está con-
tatando outros órgãos públicos 
a fim de verificar a existência de 
sobreposição das áreas reivindica-
das pelas comunidades quilombo-
las Caiana dos Crioulos, localizada 
nos municípios de Alagoa Grande, 
Matinhas e Massaranduba, e Vaca 
Morta, localizada em Diamante. 
Paralelamente, a notificação dos 
proprietários e dos confinantes 
(proprietários de imóveis vizi-
nhos) às áreas reivindicadas pelas 
comunidades deve ser iniciada 
nos próximos dias. O processo de 
regularização dos dois territórios 
avançou com a publicação dos 
editais dos Relatórios Técnicos 
de Identificação e Delimitação 
(RTIDs) da comunidade quilombo-
la Caiana dos Crioulos no Diário 
Oficial da União (DOU) e no Diá-
rio Oficial da Paraíba, em 24 e 28 
de dezembro de 2015, e da comu-
nidade quilombola Vaca Morta 
em 31 de dezembro de 2015 e 4 
de janeiro de 2016.   

Regularização
De acordo com a antropólo-

ga do Serviço de Regularização 
de Territórios Quilombolas do In-
cra/PB Maria Ester Fortes, o RTID 
é peça inicial do processo admi-
nistrativo de regularização dos 
territórios quilombolas e é consti-
tuída por relatório antropológico, 
relatório agronômico-ambiental, 
levantamento fundiário, mapa 
e memorial descritivo da área e 
relação das famílias quilombolas 
cadastradas pelo Incra. Entre os 
órgãos que estão sendo contata-
dos pelo Incra a fim de se verificar 
a existência de sobreposição dos 

Incra avança na regularização de terrras
qUILOMBOLAS cAIANA DOS cRIOULOS E VAcA MORTA

perímetros delimitados nos RTIDs 
das duas comunidades quilombo-
las com áreas de seus interesses es-
tão o Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (Iphan), 
o Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama), a Secretaria do 
Patrimônio da União (SPU), a Se-
cretaria Executiva do Conselho de 
Defesa Nacional, a Fundação Cul-
tural Palmares e da Fundação Na-
cional do Índio (Funai). Localizada 
no Agreste paraibano, a cerca de 
122 quilômetros de João Pessoa, 
a comunidade quilombola Caia-

na dos Crioulos tem 98 famílias e 
reivindica uma área de aproxima-
damente 646 hectares. As famílias 
vivem principalmente de culturas 
de subsistência, como feijão, fava, 
milho, mandioca, inhame, batata-
doce, bem como da criação de ani-
mais e da fruticultura. 

“Com a titulação definitiva do 
território pleiteado, a comunidade 
quilombola de Caiana dos Crioulos 
poderá ter acesso novamente às 
terras que tradicionalmente eram 
utilizadas por seus moradores no 
cultivo de suas lavouras e às quais 
não têm mais acesso, agravando o 

processo de migração das famílias 
para outros estados e colocando 
em risco a integridade e a sobrevi-
vência deste grupo”, afirmou Ma-
ria Ester Fortes. 

A comunidade ainda man-
tém bem vivas as tradições her-
dadas de seus antepassados afri-
canos e preserva vários traços 
de sua cultura e história. Entre 
as manifestações culturais da 
comunidade estão os grupos de 
Coco de Roda e de Ciranda, que 
se apresentam em eventos cultu-
rais e educacionais na Paraíba e 
em outros estados brasileiros.

Por Isabela Palhares

Do primeiro ao último 
ano na escola, o cearense Íta-
lo Alves, de 23 anos, disse não 
se lembrar de ter passado ao 
menos um dia em que não so-
freu preconceito ou agressões. 
Desde então, Alves focou seu 
trabalho e estudos para que 
outras pessoas não fossem 
discriminadas por sua orien-
tação sexual. Nesta semana, 
ele deu um passo adiante nes-
sa caminhada: foi o único bra-
sileiro a ser selecionado para 
a primeira turma do Schwarz-
man Scholars, programa de 
mestrado na Universidade de 
Tsinghua, na China, que tem 
como objetivo preparar uma 
nova geração de líderes.

Por muito tempo sofri 
bullying por ser gay e durante 
muitos anos não soube o que 
fazer para combater isso”, disse 
Alves.  A Schwarzman Scholars 
se propôs a oferecer um curso 
para estudar o cenário geopo-
lítico do século 21, com ênfase 
em políticas públicas; econo-

mia e negócios e relações in-
ternacionais. Para a primeira 
turma, foram selecionados 111 
jovens de 32 países, dentre 
mais de 3 mil inscritos. “O pro-
grama vai dar a chance para 
que os melhores e mais bri-
lhantes estudantes do mundo 
desenvolvam sua capacidade 
de liderança e suas conexões 
profissionais”, diz a apresenta-
ção do curso. Único brasileiro 
da turma, Alves estudou a vida 
toda em escolas públicas de 
Fortaleza. “Sempre gostei mui-
to de estudar, por isso, aprovei-
tava cada oportunidade que 
pudesse me oferecer mais co-
nhecimento”, disse. 

Aos 17 anos, ele fundou a 
ONG React and Change, com a 
proposta de promover a igual-
dade de gênero para jovens. 
Foi essa organização que abriu 
as primeiras portas para Alves, 
que conseguiu através dela 
participar de um programa de 
seleção para fazer a graduação 
nos estados Unidos, onde cur-
sou Políticas Públicas na Uni-
versidade de Quinnipiac.

Cearense é o único 
brasileiro aprovado 

MESTRADO NA cHINA

Andreia Verdélio 
Da Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) abriu nessa terça-
feira as inscrições do processo seletivo 
simplificado com 1,4 mil vagas tem-
porárias para o Censo Agropecuário 
2016. Dessas, 40 são para o Estado da 
Paraíba. As inscrições estarão abertas 
até 22 de fevereiro pelo site da Funda-
ção Cesgranrio, organizadora. A reali-
zação das provas está prevista para o 
dia 22 de maio e a divulgação do re-
sultado final para 14 de julho. 

Do total de vagas, 223 são para 
analista censitário e 700 para agen-
te censitário administrativo, distri-
buídas nas capitais dos 26 estados e 
no Distrito Federal; e 486 vagas para 
agente censitário regional, em 459 
municípios de 24 estados. Para to-
das as funções, há vagas reservadas 
a pessoas com deficiência e pessoas 
negras ou pardas. 

Os candidatos às vagas de analista 
censitário devem ter nível superior e 
para os cargos de agente censitário ad-

ministrativo e agente censitário regional 
é necessário o Ensino Médio completo. 
A previsão de duração do contrato é até 
31 meses para o analista censitário com 
salário de R$ 7.166; de 22 meses para o 
agente censitário administrativo, com 
remuneração de R$ 1.560; e 16 meses 
para o agente censitário regional, que 
receberá R$ 3 mil. O contrato inclui ain-
da auxílio-alimentação e auxílio-trans-
porte, assim como férias e 13º salário 
proporcionais.

O contratado será avaliado mensal-
mente nos primeiros três meses e nos 
últimos três meses de trabalho. As re-
novações e rescisões dos contratos serão 
condicionadas ao cronograma da coleta 
de dados e aos resultados da avaliação 
de desempenho do contratado.

O edital do processo seletivo, pu-
blicado no dia 21 de janeiro no Diá-
rio Oficial da União, também pode ser 
consultado no portal do IBGE. 

O valor da inscrição é R$ 120,00 
para a função de analista censitário; 
R$ 35,00 para a função de agente cen-
sitário administrativo e R$ 50,00 para a 
função de agente censitário regional.

IBGE abre 1,4 mil vagas para
o Censo Agropecuário 2016

EMPREGO TEMPORÁRIO

Quilombos ainda mantém viva as tradições herdas de seus antepasados africanos e preserva traços de cultura e história

FOTO: Incra
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lista de espera do sisu

Prazo para se inscrever vai até dia 29
Homem vê arrastão 
em nova ciclovia do rJ

Um homem afirma ter visto 
assaltantes promovendo arrastão na 
ciclovia Tim Maia, que liga o Leblon a 
São Conrado, na Zona Sul do Rio, por 
volta das 22 horas da última segun-
da-feira. A pista, de 3,9 quilômetros, 
foi inaugurada em 17 de janeiro. Em 
entrevista à TV Globo, sem se identifi-
car, a testemunha contou ter visto ci-
clistas e pedestres sendo assaltados. 
Ele ligou para a PM e diz ter informado 
à atendente que o arrastão ocorria 
na altura do hotel Vips, tradicional 
estabelecimento situado na altura do 
número 418 dessa avenida. Segundo 
ele, a atendente disse que precisava 
do endereço exato, e não do ponto de 
referência, para enviar uma patrulha.

soja enriquece 
merenda na Ba

Uma mistura bem temperada 
de soja, frango e verduras variadas é 
a nova invenção de sucesso da meren-
deira Cláudia Antônia Bispo dos Santos, 
44. Ela trabalha na Escola Municipal 
Francisco Leite, em Salvador, onde cerca 
de 850 alunos recebem diariamente 
uma alimentação balanceada. O enro-
ladão saudável, aprovado por alunos 
e professores, é um dos finalistas do 
concurso Melhores Receitas da Ali-
mentação Escolar. Promovido pelo Mi-
nistério da Educação, em parceria com 
o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), o concurso celebra 
os 60 anos do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae). 

Viagens nacionais 
são a grande aposta

O ministro do Turismo, Hen-
rique Eduardo Alves, avalia que a 
redução das viagens de brasileiros 
deve impactar positivamente a 
economia interna. Alves afirmou 
que não apenas o realinhamento 
cambial fez diminuir as viagens a 
outros países e destacou a melho-
ria da competitividade dos destinos 
brasileiros.“A diferença entre o que 
foi gasto em 2015 e 2014 é de mais 
de US$ 8 bilhões. No câmbio atual, 
são mais de R$ 32 bilhões e uma 
parte desse valor pode ficar no País 
e movimentar a economia turística 
doméstica. É uma oportunidade de 
atrair e cativar um público diferen-
ciado para todos que trabalham no 
setor”, observa o ministro.

Catálogo da fauna 
será lançado em 2017

O Catálogo Taxonômico da Fauna 
Brasileira (CTFB), que disponibiliza uma 
lista com mais de 116 mil espécies 
encontradas no Brasil (o equivalente a 
9% da fauna mundial) tem previsão de 
ser concluído até 2017, após a inclusão 
de novos dados. Ao longo de 2016 e 
2017, o catálogo deve receber a adi-
ção de dados sobre sinonímias, distri-
buição, hábito de vida, ocorrência por 
bioma, unidades políticas e ambiente 
de cada espécie. Após a conclusão, o 
material servirá de base científica para 
definição de políticas sobre o uso da 
biodiversidade.

reunião debate 
igualdade de gênero

A secretária especial de Políti-
cas para as Mulheres, Eleonora Meni-
cucci, chegou a Santiago (Chile) nessa 
terça-feira para debater igualdade de 
gênero e desenvolvimento susten-
tável da região. Esses temas serão 
discutidos na 53ª Reunião da Mesa 
Diretiva da Conferência Regional sobre 
a Mulher da América Latina e Caribe. 
Durante o encontro, serão debatidos 
pontos da Agenda 2030 de desenvol-
vimento sustentável da Organização 
das Nações Unidas (ONU), que tem o 
compromisso de alcançar a igualdade 
entre os sexos até este ano. 

Foto: Edson Matos

Convocação dos candidatos 
será feita a partir do 
dia 4 de fevereiro

Janielle Ventura
Especial para A União

Este ano, as instituições públicas de educação superior na Paraíba ofereceram 15.379 vagas por meio do Sistema de Seleção Unificada

Quem não foi convoca-
do para a chamada única do 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu) e deseja participar da 
lista de espera, tem até o dia 
29 de janeiro para manifestar 
interesse. A convocação dos 
candidatos da lista será feita 
a partir do dia 4 de fevereiro. 
No Programa Universidade 
para Todos (ProUni), o resul-
tado da 2ª chamada sairá dia 
12 de fevereiro e a comprova-
ção das informações deve ser 
feita até o dia 18 do mesmo 
mês. Só então no dia 26, as 
inscrições para a lista de es-
perar poderão ser realizadas. 

Este ano, as instituições 
públicas de educação supe-
rior no Estado ofereceram 
15.379 vagas por meio do 
Sisu. Já o ProUni disponibili-
zou este ano na Paraíba 2.648 
bolsas em instituições de en-
sino superior privado. No to-
tal, os estudantes paraibanos 
têm 18.027 oportunidades 
de estudo gratuito em insti-
tuições de ensino superior 
durante o primeiro semestre 
de 2016.

O Centro Universitário 
de João Pessoa (Unipê), por 
exemplo, está com 363 vagas 
distribuídas para os 25 cur-
sos ofertados pela Instituição, 

em turnos diferentes. As gra-
duações com os maiores nú-
meros de ofertas são Direito 
e Engenharia Civil, com 117 e 
52 vagas, respectivamente.

Já na Faculdade de 
Ciências Sociais Aplicadas 
(Facisa), na Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM) e 
na Escola Superior de Avia-
ção Civil (Esac), elas foram 
contempladas ao todo com 

115 bolsas do ProUni para o 
primeiro semestre de 2016, 
destinadas aos cursos das 
três instituições.

Bolsa
Para concorrer à bolsa 

integral (100%), o candida-
to deve comprovar renda fa-
miliar por pessoa de até um 
salário mínimo e meio. Para 
as bolsas parciais (50%), a 

renda familiar deve ser de 
até três salários mínimos por 
pessoa. Estão dispensados 
dos requisitos de renda os 
professores em efetivo exer-
cício do magistério da edu-
cação básica integrantes de 
quadro de pessoal permanen-
te de instituição pública. Eles 
concorrem exclusivamente a 
bolsas para cursos de licen-
ciatura.

O ProUni oferece a es-
tudantes brasileiros de bai-
xa renda bolsas de estudos 
integrais (100%) e parciais 
(50%) em instituições parti-
culares de educação superior. 
Os candidatos são de Ensino 
Médio da rede pública ou da 
rede particular, estes na con-
dição de bolsistas integrais da 
própria escola, e as pessoas 
com deficiência. 

Os incêndios noticiados 
pela imprensa e monitorados 
pelo Instituto Sprinkler Brasil 
(ISB), desde 2012, dispararam 
em três estados do Nordeste, 
em 2015. Alagoas, Maranhão e 
Rio Grande Norte tiveram au-
mento entre 76% e 162% na 
comparação com os dados de 
2014. De acordo com o levan-
tamento do ISB, ao longo de 
2015 foram noticiados 1349 
incêndios em todo o Brasil, 
contra 1275 ocorrências re-
gistradas no ano anterior, 
o que representa aumento 
de 5,8%. Se comparado aos 
dados de 2012, ano em que 
teve início o monitoramento, 
houve aumento de 41% nas 
notícias. Apesar do monitora-

mento diário das notícias de 
incêndio, os dados apurados 
pelo ISB servem como uma 
pequena amostragem da rea-
lidade, já que as informações 
de posse dos Corpos de Bom-
beiro não são divulgadas no 
Brasil. “Acreditamos que esses 
incêndios representem cer-
ca de 3% do que acontece de 
fato”, afirma o diretor-geral do 
ISB, Marcelo lima.

Os estados que mais tive-
ram aumento de incêndio em 
2015, foram: Maranhão, com 
162%; Rio Grande do Norte, 
com 87%; e Alagoas, com 76%. 
Os estados de Pernambuco 
(25%), Paraná (16%) e Rio 
Grande do Sul (11,8%) também 
apresentaram crescimento.

Uma jornada de 48 horas 
de desenvolvimento de jogos 
em sistema de coletividade e 
compartilhamento de conhe-
cimentos. Assim se traduz 
a segunda edição do Global 
Game Jam (GGJ) que ocorrerá 
na sede do Unipê na próxima 
sexta-feira e terminará no 
domingo. O evento, que é gra-
tuito e aberto para toda a so-
ciedade, acontecerá no Bloco 
F da instituição, onde funcio-
nam os laboratórios de infor-
mática. O GGJ é o maior evento 
de desenvolvimento de jogos 
no planeta, sendo realizado 
simultaneamente em vários 
países. A proposta é utilizar 
novas ferramentas de tecnolo-

gia para projetar, desenvolver 
e criar jogos. A sede do Unipê 
foi a primeira do Nordeste e a 
terceira no Brasil em jogos de-
senvolvidos em 2015.

O coordenador do even-
to no Unipê, professor Felipe 
Soares de Oliveira, explicou 
que há três formas diferentes 
e complementares de inscri-
ção, sendo um o preenchimen-
to de formulário, a participa-
ção num grupo de Facebook e 
a inscrição no próprio site do 
GGJ. Os links podem ser aces-
sados no portal unipe.br. Para 
Soares, a interdisciplinarida-
de da Jam é a característica 
principal do evento. “Os jogos 
podem ter apelos nas áreas 

da Saúde ou do Direito, por 
exemplo, e isso consequente-
mente pode atrair uma pessoa 
da área para desenvolver os 
jogos”, comentou.

Para o desenvolvimen-
to dos jogos, os participan-
tes seguirão uma temática 
que será disponibilizada 
duas horas antes de iniciar o 
evento. Em janeiro de 2013, 
o evento foi realizado em 
309 locais de 63 países. 

Na ocasião, foram cria-
dos mais de três mil jogos. Em 
2014 houve um maior engaja-
mento e foi realizado em 485 
locais e em 73 países, com 
mais de 20 mil jammers (de-
senvolvedores) registrados. 

Registros de incêndio 
disparam no Nordeste

Regularização da situação do Enade
Estudantes que faltaram 

à edição de 2015 do Exame 
Nacional de Desempenho de 
Estudantes (Enade), em no-
vembro passado, têm até a 
próxima sexta-feira (29) pra 
regularizar a situação. Para 
isso, é  preciso comprovar o 
motivo da ausência e solicitar 
dispensa da avaliação. O pe-
dido deve ser apresentado à 
instituição de educação supe-
rior na qual o estudante está 
matriculado.

Entra nessa regra o estu-
dante que não tenha partici-
pado do Enade por motivos de 
saúde, mobilidade acadêmica 
ou outros impedimentos re-
levantes de caráter pessoal, 
devida e formalmente justifi-
cados. O histórico escolar terá 
menção “estudante dispen-
sado de realização do Enade, 
por razão de ordem pessoal”. 
A última edição do Enade teve 
551.683 inscritos. 

Em caso de deferimento, 

o coordenador do curso re-
gistrará a situação em sistema 
on-line específico, no portal 
do Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). 

Quem tiver o pedido in-
deferido pela instituição po-
derá solicitar a dispensa dire-
tamente ao Inep, de 8 a 22 de 
fevereiro de 2016. Nesse caso, 
terá de apresentar requeri-
mento de dispensa, declara-
ção original de aluno regular e 
habilitado ao exame de 2015, 
comprovada por assinatura 
do responsável na instituição, 
e original ou cópia autenticada 
do documento comprobatório 
do impedimento para a parti-
cipação. Os dois primeiros do-
cumentos estarão disponíveis 
no portal do Inep.

Portaria
É importante lembrar 

que, de acordo com a Porta-
ria 548/2015, que define as 

normas para os pedidos de 
dispensa, aqueles que não 
preencheram o questionário 
do estudante estão em situa-
ção irregular junto ao Enade 
2015, mesmo que tenham 
realizado a prova. O questio-
nário estará disponível para 
preenchimento até 22 de fe-
vereiro de 2016, na página 
do exame na internet.

O Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes 
(Enade) avalia o rendimento 
dos alunos dos cursos de gra-
duação, ingressantes e con-
cluintes, em relação aos con-
teúdos programáticos dos 
cursos em que estão matri-
culados. O exame é obrigató-
rio para os alunos seleciona-
dos e condição indispensável 
para a emissão do histórico 
escolar. A primeira aplicação 
ocorreu em 2004 e a periodi-
cidade máxima da avaliação 
é trienal para cada área do 
conhecimento.

Saiba MaiS

enem - O resultado do Enem para fins exclusivos de 
autoavaliação de conhecimentos do Participante menor de 18 
anos no primeiro dia de realização do Exame, e que concluirá 
o Ensino Médio após 2015, serão divulgados dia 8 de março de 
2016.

inscrições - Os candidatos que desejarem manifestar in-
teresse nas listas de espera ou na 2o chamada, devem procu-
rar os respectivos sites:

n Para ProUni: siteprouni.mec.gov.br/
n Para Sisu: sisu.mec.gov.br/ 

Fique atento
as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil 

(Fies) começaram ontem e poderão ser feitas até o dia 29 de 
janeiro. O resultado da pré-seleção na chamada única  e lista 
de espera sai no dia 1o de fevereiro, e no dia seguinte, come-
çará o prazo de inscrição no Sisfies pelos estudantes pré-se-
lecionados na chamada única. Essa inscrição deverá ser feita 
até o dia 6.

Tudo deverá ser realizado através do site fiesselecao.
mec.gov.br/. Veja quem pode participar do processo seletivo do 
Fies durante o primeiro semestre de 2016:

n Tenha renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até 
dois e meio salários mínimos; 

n Tenha participado de alguma das edições do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e obtido 
nota mínima de 450 pontos na média das provas e nota na 
redação superior a zero.

Global Game Jam começa 
nesta 6a feira em João Pessoa
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Consumidor vai pagar valores mais baixos em fevereiro

Conta de luz
A Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel) 
aprovou nessa terça-feira, 26, 
as faixas de acionamento das 
bandeiras tarifárias de 2016, 
com a criação de um novo - e 
mais barato - patamar para a 
bandeira vermelha, que vem 
sendo paga pelos consumido-
res brasileiros desde janeiro 
do ano passado. Os novos va-
lores, mais baixos em relação 
aos atuais, passam a vigorar 
em fevereiro.

O diretor da Aneel rela-
tor do processo, André Pepi-
tone, manteve a proposta da 
área técnica com a criação de 
dois patamares de cobrança 
adicional no caso da bandei-
ra vermelha, mas propôs um 
desconto ainda maior que o 
previsto anteriormente. 

O patamar 1 - antes es-
timado pelo corpo técnico 
do órgão em R$ 4,00 para 
cada 100 quilowatts-hora 
(kWh) consumidos - será de 
R$ 3,00 para cada 100 kWh 

hortigranjeiro: alta 
de preço se mantém

A alta de preços dos produ-
tos hortigranjeiros sentida no final 
do ano passado deve se manter 
no primeiro trimestre de 2016. As 
fortes chuvas e as altas temperatu-
ras registradas nos últimos meses 
foram fatores determinantes para 
a queda da qualidade na oferta de 
hortaliças nas principais Centrais 
de Abastecimento (Ceasas) do País. 
A Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab) divulgou nessa 
terça-feira o 1o Boletim Prohort de 
Comercialização de Hortigranjeiros 
nas Ceasas em 2016. 

Remessa ao exterior 
é regularizada

O Diário Oficial da União publi-
cou nessa terça-feira a regulamenta-
ção do término do prazo da isenção 
sobre as remessas ao exterior desti-
nadas ao pagamento de serviços de 
turismo. Os valores remetidos passa-
ram a sofrer a incidência do Imposto 
sobre a Renda retido na fonte (IRRF) à 
alíquota de 25%. A medida não atin-
ge educação e saúde. A medida atinge 
os valores pagos, creditados, entre-
gues, empregados ou remetidos para 
o exterior, destinados ao pagamento 
de prestação de serviços decorrentes 
de viagens de turismo, negócios, ser-
viço, treinamento ou missões oficiais. 

Mercado de TI segue 
aquecido, diz Unipê

“A Tecnologia da Informação – TI 
é um pilar, e não mais um acessório. É 
um item estratégico e necessário”. 
Esta é a afirmação do coordenador dos 
cursos de TI do Centro Universitário 
de João Pessoa - Unipê, prof. Felipe 
Soares. Na perspectiva dele, a área da 
tecnologia anda na contramão e vem 
crescendo e exigindo mais profissiona-
lização de pessoal, mesmo com a atual 
crise econômica. No âmbito nacional, o 
número de vagas para profissionais da 
área aumentou de 6.645 para 10.105, 
na comparação entre junho de 2014 e o 
mesmo período em 2015.

Correios vai lançar 
marca de telefonia

Em breve, os brasileiros pode-
rão contratar serviços de telefonia 
móvel dos Correios. A empresa atua-
rá como operadora virtual, ou seja, 
utilizará  a infraestrutura e a fre-
quência de operadoras tradicionais 
para comercializar planos de celular, 
mas sob a marca “Correios”. Neste 
momento, a estatal está na fase de 
recebimento de propostas (até 17 
de março) das empresas interessa-
das em participar dessa iniciativa. 
Para concorrer, a operadora deve 
estar presente em pelo menos 50% 
dos municípios brasileiros. 

Contas externas 
têm saldo negativo

As contas externas fecharam 
2015 com déficit de US$ 58,942 
bilhões, de acordo com dados do 
Banco Central (BC), divulgados nes-
sa terça-feira. Esse saldo negativo 
das transações correntes, que são 
as compras e as vendas de merca-
dorias e serviços e transferências 
de renda do País com o mundo, cor-
respondeu a 3,32% de tudo o que 
o País produziu – Produto Interno 
Bruto (PIB). O resultado ficou abai-
xo da projeção do BC para o ano, de 
US$ 62 bilhões ou 3,48% do PIB. 

consumidos. O valor final 
representa um desconto de 
33% sobre o preço pratica-
do atualmente, de R$ 4,50 
para cada 100 kWh.

No patamar 2, por outro 
lado, o preço proposto é de 
R$ 4,50 para cada 100 kWh 
consumidos, igual à cobran-
ça hoje realizada nas contas 
de luz. A bandeira vermelha 
continuará a ser acionada 
nos meses nos quais o custo 
de operação (CVU) da usi-
na térmica mais cara a ser 
despachada for superior a 
R$ 422,56/MWh. 

No caso do patamar 1, 
esse limite deve ficar entre R$ 
422,56/MWh e R$ 610/MWh, 
que é a situação atual do sis-
tema nacional. Quando o CVU 
da última usina a ser despa-
chada for igual ou superior 
a R$ 610/MWh, será imple-
mentado o patamar de preço 
estabelecido no patamar 2. Já 
a bandeira amarela, segundo 
a Aneel, será reduzida de R$ 
2,50 para R$ 1,50 para cada 
100 kWh consumidos, um 
desconto de 40%. 

A inflação esperada 
pelos consumidores nos 
próximos 12 meses ficou 
em 11,3% em janeiro, o 
maior patamar já regis-
trado pela Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV) desde 
que a série da pesqui-
sa começou, em 2005. 
Depois de sentirem no 
bolso um aumento de 
preços de dois dígitos no 
ano passado, as famílias 
começaram 2016 com o 
orçamento comprimi-
do pelos reajustes em 
tarifas de ônibus, o que 
contribuiu para o maior 
pessimismo.

Os consumidores 
também estão de olho 
na opinião de econo-
mistas, que acham que o 
IPCA ficará novamente 
acima do teto da meta 
do governo (6,5%) em 
2016. “É muito difícil sa-
ber como a população 
em geral recebe as no-
tícias. Mas o fato é que 
a expectativa de infla-
ção está aumentando. 
O consumidor começa a 
perder renda, e os pre-
ços em seu dia a dia es-
tão subindo. Isso piora 
a perspectiva”, disse o 
economista da FGV Pe-
dro Costa Ferreira.

O maior problema 
é que, diante de uma 
expectativa de inflação 
nessa magnitude, os 
trabalhadores devem 
pressionar por reajustes 
salariais que ao menos 
reponham essa perda 
no poder de compra. 
Uma preocupação adi-

cional para o Banco Cen-
tral, que tenta reduzir 
o passo do aumento de 
preços. “Isso gera mais 
inflação, realimentan-
do os resultados”, disse 
Ferreira. Um ajuste pelo 
mercado de trabalho, 
com mais desemprego 
e queda real nos rendi-
mentos (ou seja, reajus-
tes nominais abaixo da 
inflação), tem sido de-
fendido por especialis-
tas para aliviar a pressão 
sobre os preços.

As famílias de baixa 
renda são as mais assus-
tadas com o ritmo da 
inflação - também são 
elas as mais afetadas 
pelos reajustes em pre-
ços administrados, uma 
vez que o peso deles em 
seu orçamento é maior. 
Entre as famílias com 
ganhos mensais de até 
R$ 2,1 mil, a expectati-
va para os aumentos de 
preços saltou de 11,6% 
em dezembro para 
12,2% em janeiro.

A piora na percep-
ção sobre a inflação, 
porém, ocorreu em to-
das as faixas de renda, 
inclusive na visão de 
quem ganha mais. Ao 
todo, 61,5% dos consu-
midores preveem uma 
inflação acima de dois 
dígitos nos 12 meses a 
partir de janeiro - sen-
do um terço deste con-
tingente apostando em 
taxas acima de 12%.

Conforme a FGV, 
apenas 3% acreditam 
em uma inflação que 
se restrinja à meta per-
seguida pelo governo, 
cujo teto é 6,5% ao ano.

Famílias se mostram 
mais pessimistas

INFLAÇÃO DE 2016

Idiana Tomazelli
Da Agência Estado

Com a alta do dólar, as 
despesas de brasileiros no 
exterior caíram 32,1% em 
2015, na comparação com 
o ano anterior. Os gastos em 
viagens ao exterior ficaram 
em US$ 17,357 bilhões no ano 
passado, de acordo com dados 
do Banco Central (BC), divul-
gados nessa terça-feira. 

Esse é o menor valor 
desde 2010, quando os gas-
tos chegaram a US$ 15,965 
bilhões.  As receitas de es-
trangeiros deixadas no Brasil 
chegaram a US$ 5,844 bilhões 
no ano passado, com queda de 
14,6%%, na comparação com 
2014. Com despesas maiores 

que as receitas, a conta de 
viagens internacionais fechou 
o ano passado negativa em 
US$ 11,513 bilhões, contra 
US$ 18,724 bilhões registra-
dos em 2014, queda de 38,5%.

O chefe do Departamen-
to Econômico do BC, Túlio 
Maciel, destacou que é a pri-
meira vez que houve recuou 
no déficit da conta de viagens 
em relação ao ano anterior, na 
série histórica, com início em 
2010. Na comparação com o 
ano anterior, o saldo negati-
vou cresceu 37%, em 2011, 
7%, em 2012, 18%, em 2013, 
e 1%, em 2014. Maciel lembra 
que a alta do dólar influencia 
diretamente a conta de via-
gens internacionais, com re-
dução de gastos no exterior, 

mas gera a expectativa de au-
mento de gastos de estrangei-
ros no Brasil, este ano. Com 
relação aos gastos no exterior, 
Maciel disse que espera pela 
continuidade da redução, 
este ano, mas não na mesma 
proporção de 2015. Além do 
dólar mais caro, Maciel citou 
o “crescimento menor da ren-
da dos brasileiros” como fator 
que explica a redução de gas-
tos no exterior.

De acordo com os dados 
parciais, até o dia 22 deste 
mês, as receitas de estran-
geiros no Brasil ficaram em 
US$ 484 milhões e as despe-
sas no exterior totalizaram 
US$ 664 milhões. O déficit 
na conta de viagens está em 
US$ 180 milhões.

Gasto de brasileiro no exterior 
cai 32% e tem menor resultado

EFEITO DA ALTA DO DÓLAR

Kelly Oliveira
Da Agência Brasil

Eduardo Rodrigues
Da Agência Estado

As inscrições para o processo se-
letivo do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies), do primeiro semes-
tre de 2016 devem ser feitas até a 
próxima sexta-feira (29). Essas datas 
foram estabelecidas pelo Ministério 
da Educação na semana passada, 
com a publicação de calendário no 
Diário Oficial da União. 

As inscrições serão realizadas 
somente pela internet. Cada estu-
dante poderá optar por um único 
curso e turno, dentre aqueles com 
vagas ofertadas. O resultado da pré-
-seleção na chamada única e a lista 
de espera serão divulgados em 1º de 
fevereiro.

Renda familiar
Para o processo seletivo do Fies, 

somente poderão se inscrever aque-
les que tenham participado do Exa-

me Nacional do Ensino Médio (Enem) 
a partir da edição de 2010 e obtido 
média igual ou superior a 450 pon-
tos, nota na redação superior a zero. 
Outra exigência é possuir uma renda 
familiar bruta per capita de até dois 
salários mínimos e meio. O estudan-
te poderá se inscrever para um único 
curso e turno dentre as vagas ofer-
tadas no processo seletivo. 

O Fundo de Financiamento Es-
tudantil (Fies) é um programa do 
Ministério da Educação destinado a 
financiar a graduação na educação 
superior de estudantes matriculados 
em cursos superiores não gratuitas 
na forma da Lei 10.260/2001. 

Podem recorrer ao financiamen-
to os estudantes matriculados em 
cursos superiores que tenham ava-
liação positiva nos processos condu-
zidos pelo MEC.

Fies receberá inscrições de 
processo seletivo até 6a feira

FINANCIAMENTO EsTUDANTIL

Fies financia a graduação de estudantes matriculados em cursos de instituições privadas

FOTO: Reprodução/Internet



Dentista Patrícia Mei-
ra, jornalista Rui Dantas, 
empresários João Moreira 
Dantas e Adriane Holanda, 
juiz José Tarcísio Fernan-
des, médico João Bosco 
Teixeira, executivos Antô-
nio Felinto Neto e Rossélio 
Marinho, Sras. Valéria Van-
da Xaver Nunes, Socorro 
Farias e Ana Karla Moura  
Aquino, professora Paula 
Frassinete LIns Duarte.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   Foi lançado mundialmente 
o documentário “Revolução do 
Presente”, um manual para a 
cidadania com a participação 
de 20 líderes de ideias ino-
vadoras.
   O filme é dirigido por
Marc Laf ia  (  http: //youtu.
be/3EFVaByF9ms) desafia o 
telespectador a examinar um 
presente novo que possa moldar 
melhor nosso futuro coletivo.

Zum Zum Zum

FOTO: Goretti Zenaide

Azul
A CIDADE DE 

Campina Grande, 
uma das mais im-
portantes capitais 
juninas do País, 
voltará a receber 
voos da Azul Linhas 
Aéreas Brasileiras.

A companhia 
informou que a par-
tir de 29 de março 
retomará suas ope-
rações, oferecendo 
70 lugares com uma 
frequência diária, 
sem escalas, que 
ligará Recife àquela 
cidade paraibana.

Marletti Assis, Ruth Moura, Socorro Brito, Ana Luiza Brito e Thelma Moura no Appetito Trattoria

“Pode o amor suportar a 
deslealdade, a ofensa, a 
agressão? Muitas vezes 
é melhor amar de longe a 
sofrer com tudo isso”

“Uma agressão verbal pode 
ser tão pior quanto uma 
agressão física, assim como 
um silêncio pode magoar 
tanto quanto uma palavra”

TIAGO B. CARDOSO KHEYLLA SANTOS

    Aos 19 anos, a paraibana Luana Lira é uma das promessas dos saltos ornamen-
tais  nos Jogos Olímpicos deste ano no Rio de Janeiro. A jovem integra a Seleção Brasileira 
onde é considerada uma das melhores apostas da Federação Brasileira de Desportos.

Foto: Dalva Rocha

Adriane Holanda, ela é a aniversariante de hoje

Saúde

Palácio Real

ACONTECE HOJE o 
lançamento do edifício 
de alto luxo denominado 
Palácio Real, da Constru-
tora Equilíbrio, que tem 
arrojado projeto arqui-
tetônico assinado por 
André Castro e Manuella 
Lacerda, do escritório 
Lacerda Castro e Silva 
Arquitetos, do Recife, e 
pela arquiteta paraibana 
Thaís Figueiredo.

O empreendimento 
é na Av. Monteiro Loba-
to, em Tambaú, onde às 
19h30 haverá coquetel 
do buffet Santa Farra, 
de Sueli Almeida, além de 
show de jazz com Rodri-
go Marques & Dave Kane. 

Foto: Goretti Zenaide

Elizabeth, Eurides Batista, Conceição Guedes e Bernadete Botelho na folia do Cabo Branco

Foto: Goretti Zenaide

Alegria, alegria de Helena Holanda no Vermelho e Branco

Show da Mangueira
DEPOIS DE 14 ANOS Maria Bethânia e Chico Buarque 

sobem hoje ao palco, juntos, no Show de Verão da Man-
gueira que acontece na casa de espetáculos Tom Brasil, 
em São Paulo com o propósito de arrecadar fundos para 
a Escola de Samba da Mangueira.

O espetáculo terá também as presenças de Alcione, 
Mariene de Castro, Mart´nália, Ângela Ro Ro, Sombrinha, 
Rosemary, Tantinho da Mangueira e Carminho.

   Neta do conhecido economista Heitor Cabral, a jovem Alice, filha de Sérgio 
e Geisa Cabral, foi aprovada no curso de Medicina da Famene, com direito a festa no 
último domingo na Granja Panorâmica, no Altiplano Cabo Branco. 

    A Usina Cultural Energisa abriu inscrições para as oficinas de criação literária, 
roteiro e redação criativa. Os cursos serão ministrados pelo publicitário e escritor Sandro 
Retondario, com duração de cinco meses e início em março.

Foto: Goretti Zenaide

No Baile do Vermelho e Branco, Betânia e Gumercindo Leite, ele conselheiro do Clube Cabo Branco Educação

A SECRETARIA de 
Educação do Estado 
abriu, na última segunda-
feira, inscrições para o 
processo seletivo simpli-
ficado para tutores do 
Curso Preparatório em 
Língua Inglesa do Progra-
ma Gira Mundo.

Só podem se can-
didatar os professores 
licenciados em Língua 
Inglesa, em pleno exercí-
cio na função docente na 
Educação Básica III nos 
últimos dois anos.

Há vagas

O UNIPÊ está à pro-
cura de professores para 
a disciplina de Topografia 
na área de Construção 
Civil, do curso de Enge-
nharia Civil. As inscrições 
vão até o dia 31 no por-
tal daquela universidade 
e a seleção ocorrerá 
por meio de provas de 
desempenho e as datas 
serão enviadas via email 
para os candidatos.

   Sábado que vem tem folia garantida no restaurante Appetito Trattoria 
com o bloco Piabas a partir das 20h.

FOI ASSINADO um 
termo de cooperação 
entre o Governo do 
Estado, o Laboratório 
Industrial Farmacêutico 
do Estado-Lifesa e a 
empresa portuguesa 
Tecnimede visando 
otimizar a produção 
de medicamentos e 
saneantes para suprir 
as demandas estaduais 
e aperfeiçoar a logísti-
ca da distribuição dos 
produtos.

A parceria, que 
reativa o Lifesa, vai 
atender também o for-
necimento da farmácia 
básica das unidades 
hospitalares do Estado 
e suprir as demandas 
judiciais da Secretaria 
de Saúde.

Romaric e a coleção de Lily
COM A MORTE na semana passada do produtor cul-

tural francês Romaric Büel, radicado no Rio de Janeiro, me 
veio a lembrança a estupenda exposição “Arte Brasileira na 
Coleção Lily Marinho”, que teve sua curadoria e foi exposta 
em João Pessoa no ano de 2008. 

A mostra reuniu 60 obras dos maiores artistas plás-
ticos brasileiros na Usina Cultural Energisa, dando oportu-
nidade aos paraibanos conhecerem tantas preciosidades.
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Polícia desvenda 
assassinato de corretor 
em menos de 24 horas 
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De acordo com o MS, 
número de casas visitadas 
passa de 50% no Estado

PB é 1º lugar em visitas domiciliares
COMBATE AO AEDES AEGYPTI nO PAíS

No ranking nacional, a 
Paraíba está em primeiro 
lugar, registrando a maior 
cobertura de visitas domi-
ciliares para destruir focos 
do mosquito Aedes aegyp-
ti. Segundo o Ministério da 
Saúde, a porcentagem de 
casas visitadas supera a 
faixa dos 50%, o que repre-
senta cerca de 400 mil imó-
veis em todo o Estado, num 
total de 829.761. Foi um au-
mento de aproximadamen-
te 20% desde o último dia 
14 de janeiro.

A gerente executiva de 
Vigilância em Saúde da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), Renata Nóbrega, diz 
que isso é possível graças 
ao trabalho em parceria 
com as Secretarias Munici-
pais de Saúde. “Estamos to-
dos unidos nessa verdadei-
ra guerra contra o mosquito 
e aqui na Paraíba não dare-
mos trégua a ele”, enfatizou. 
O objetivo é realizar a visita 
em todas as residências do 
Estado até o dia 31, confor-
me a previsão do Ministério 
da Saúde.

Para as visitas domici-
liares, junto com os agentes 
comunitários de endemias, 
o Exército Brasileiro dispo-
nibilizou 220 homens para 
os municípios de João Pes-
soa, Cabedelo, Santa Rita, 
Bayeux e Campina Grande, 
onde a ação também acon-
tece. Nos outros municí-
pios paraibanos, o trabalho 
está a cargo das prefeitu-
ras, com a disponibilidade 
dos agentes comunitários 
de endemias.

As ações de combate 
ao mosquito Aedes aegyp-
ti também contam com o 
apoio do Corpo de Bom-
beiros, num total de 150 
bombeiros militares distri-
buídos nos municípios do 
Conde, Alhandra e nas re-

giões de Campina Grande, 
Guarabira e Sertão.

Renata Nóbrega tam-
bém destaca o aproveita-
mento do aplicativo Aedes 
na Mira, que é mais uma 
ferramenta que a popula-
ção pode utilizar para rea-
lizar denúncias. Através de 
fotos, possíveis criadouros 
em todo o Estado podem 
ser denunciados. Ele pode 
ser baixado em celulares 
e em todos os dispositivos 
móveis que tenham as pla-
taformas Android ou IOS.

João Pessoa
Na capital paraiba-

na, até a última sexta-feira 
(22), mais de 50 mil casas 
foram visitadas. Segundo o 
gerente de Vigilância Am-
biental e Zoonoses, Nilton 
Guedes, esse número equi-
vale a 1/3 do programado   
para visitações até o fim 
do mês, um número rela-
tivamente baixo devido as 
chuvas e ao fato de que os 
soldados estão apenas ini-
ciando na busca.

Uma grande parte dos 
agentes também fica dispo-
nível para a realização de pa-
lestras e mobilizações. 'Toda 
a semana, durante os even-
tos pela cidade, nós estamos 
presentes para manter o 
contato direto com o mora-
dor e tirar dúvidas, além de 
realizar trabalhos educa-
tivos. Apesar de todo esse 
trabalho fora das visitações, 
nós não contabilizamos. É 
preciso que o morador faça 
sua parte para ajudar", ex-
plicou Nilton Guedes.

A prefeitura tem unido 
forças com órgãos como o 
Sindicato da Indústria de 
Construção Civil de João 
Pessoa (Sinduscon/JPA), 
orientando técnicos de se-
gurança do trabalho, e vai 
firmar parcerias também 
com o Sindimóveis, que 
reúne os corretores de imó-
veis do município, para que 
imóveis desocupados à ven-
da ou disponibilizados para 
aluguel sejam vistoriados 
com maior celeridade pelos 
agentes de endemias.

Janielle Ventura
Especial para A União

As ações de combate ao 
mosquito Aedes aegypti ocorre-
ram ontem no bairro de Marcos 
Moura, em Santa Rita, que possui 
3.331 imóveis e aonde o trabalho 
vem sendo realizado desde o últi-
mo dia 19, por meio de uma par-
ceria entre a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), Exército Brasileiro 
e Prefeitura. Cada casa recebe a 
visita das equipes formadas por 
soldados e agentes comunitários 
de endemias (ACE), que eliminam 
focos e criadouros do mosquito 
e conversam com os moradores 
sobre formas de prevenção do 
vetor da dengue, chikungunya e 
zika vírus, um dos causadores da 
microcefalia. 

O Exército disponibilizou 22 
homens do 16º Regimento de Ca-
valaria Mecanizado (RCMEC) para 
a ação no bairro. 

A dona de casa Carliane da 
Costa contou que ela e o filho 
de oito anos já tiveram chikun-
gunya. “A gente teve dor e man-

cha no corpo, ânsia de vômito e 
tontura. Fomos na UPA, fizemos 
exame e deu chikungunya”, dis-
se. Ela cria galinha e coelho e foi 
orientada a lavar as vasilhas da 
água e da comida com sabão e 
bucha para evitar que os ovos do 
mosquito fiquem na crosta que 
cria dentro dos recipientes e eclo-
dam assim que for colocada água 
novamente. A limpeza deve ser 
feita a cada dois dias.

A mesma orientação foi dada 
a Selma Maria de Almeida, outra 
dona de casa que também cria ga-
linha.  Além disso, o marido dela 
trabalha coletando material reci-
clável, mas estava tudo guardado 
de forma correta: em local limpo, 
coberto e sem a possibilidade de 
acúmulo de água. 

Bem próximo à casa de Selma 
tem um terreno baldio que está 
cheio de lixo. Segundo o supervi-
sor da área, José Tavares, a cole-
ta no bairro acontece a cada dois 
dias, mas muitos moradores não 

esperam e jogam nos terrenos. 
“Aqui temos tudo que o mosqui-
to adora para se proliferar: pneus, 
restos de árvores, vasos sanitários, 
garrafas pet, copos, potes de mar-
garina e outros recipientes que 
acumulam água. A prefeitura lim-
pou todos os terrenos baldios des-
te bairro há 15 dias e hoje estão 
do mesmo jeito. Portanto, a popu-
lação tem que entender que lixo 
é pra ser recolhido pela prefeitura 
e aguardar os dias da coleta. Caso 
contrário, fica difícil combater es-
sas doenças e tantas outras que 
surgem por meio de ratos, baratas 
e escorpiões”, explicou.

Além de Santa Rita, a ação 
com o Exército ocorre em João 
Pessoa, Cabedelo, Bayeux e Cam-
pina Grande. Com o Corpo de 
Bombeiros, a atividade está sen-
do realizada em Alhandra, Conde 
e Malta. A intenção é cumprir a 
meta do Ministério da Saúde que 
prevê a visita de 100% dos imóveis 
até o dia 31 de janeiro.

Prevenção é intensificada em Santa Rita
LUTA COnTRA O MOSQUITO

Soldados do Exército e agentes de saúde estão no município desde o último dia 19 para visitar os mais de 3 mil imóveis 

Governo abre inscrição para processo seletivo
O Governo do Estado 

publicou ontem edital para 
realização de processo sele-
tivo para preenchimento de 
vagas oferecidas pelo Pro-
grama de Residência Mul-
tiprofissional em Saúde da 
Criança (Remusc), no Com-
plexo de Pediatria Arlinda 
Marques. 

As inscrições poderão 
ser efetuadas no período 
de 27 de janeiro a 12 de fe-
vereiro de 2016, das 9h às 
12h e das 13h30 às 16h30, 
pessoalmente ou por pro-
curação particular e pes-
soal, no Centro Formador 
de Recursos Humanos (Ce-
for-RH/PB), da Secretaria 
de Estado da Saúde da Pa-
raíba (SES), situado dentro 
do Complexo Psiquiátrico 
Juliano Moreira, localizado 
à Avenida D. Pedro II, 1826, 
bairro da Torre, João Pes-
soa. Os telefones são 3218-
7501 (Secretaria Escolar) 

e 3214-1732 (Recepção da 
Direção Geral). 

A prova será aplicada no 
dia 20 de fevereiro, no período 
da manhã. O edital está dispo-
nível nos sites www.paraiba.
pb.gov.br/saude e http://
www.remusccpam.com.

A presidente da Comis-
são de Residência Multi-
profissional (Coremu), Gil-
sandra de Lira Fernandes, 
explicou que o projeto da  
Residência Multiprofissio-
nal em Saúde da Criança 
foi aprovado pela Secreta-
ria de Gestão do Trabalho 
e de Educação na Saúde do 
Ministério da Saúde e pela 
Secretaria de Educação Su-
perior do Ministério da Edu-
cação (SGTES-MS/SESU-
MEC) e foi homologado pela 
Portaria Conjunta Nº 11 de 
18 de dezembro de 2013. 
“Pelo terceiro ano consecu-
tivo estamos selecionando 
residentes na área profissio-

nal de enfermagem, farmá-
cia, fisioterapia e nutrição”, 
destacou.

“Este programa tem 
proporcionado a criação de 
um ambiente de troca de co-
nhecimentos, aprendizado e 
de preparação profissional 
e os residentes são atores 
na construção deste conhe-
cimento próprio e coletivo. 
Por serem profissionais, são 
capazes de contribuir com os 
serviços, nos quais são inse-
ridos, promovendo um im-
portante cenário de apren-
dizagem, troca positiva de 
conhecimentos com as equi-
pes multiprofissionais, insti-
tuições de ensino e usuários. 
Nessa perspectiva, são forta-
lecimento e integração entre 
ensino-serviço-comunidade 
e formação para o SUS”, ex-
plicou Gilsandra. 

Ela ressaltou que o pro-
grama tem ainda, como forte 
eixo, a necessidade de contri-

buição para formação de es-
pecialistas com mão de obra 
qualificada na área de saúde 
da criança, considerando a 
carência desta qualificação. 
Para tal, há mobilização e 
sensibilização dos diferentes 
profissionais do serviço para 
o trabalho multidisciplinar 
e interdisciplinar, visando a 
humanização e a integrali-
dade do cuidado. Há ainda 
como benefício o incentivo 
para os antigos profissionais 
que buscam reciclagem pro-
fissional, já que todos parti-
cipam do programa de forma 
direta ou indireta.

“Foi nesse entendimen-
to que a Secretaria Estadual 
de Saúde sentiu a necessida-
de de oferecer uma formação 
especializada aos profissio-
nais para a Rede de Atenção 
a Saúde da Criança de acordo 
com os princípios norteado-
res do SUS”, enfatizou Gilsan-
dra Fernandes.

RESIDÊnCIA MULTIPROFISSIOnAL EM SAÚDE

O Complexo Hospitalar 
Clementino Fraga (CHCF), 
unidade da rede estadual de 
saúde e referência no combate 
às doenças infectocontagio-
sas, realiza hoje programação 
do Dia Mundial de Combate 
à Hanseníase. No período de 
2013 a 2015,  foram notifica-
dos 522 casos de hanseníase. 

No comparativo ano a ano, 
foi notado um leve aumento no 
número de casos da doença. Em 
2015, foram notificados 187 
casos de hanseníase. No ano 
de 2014 foram 173 casos e, em 
2013, a hanseníase teve 162 
notificações. O perfil dos casos 
apresenta um maior percentual 
para pacientes do sexo masculi-
no com 52,9% dos registros

Hoje, serão realizadas pa-
lestras a partir das 8h, na sala 
de espera do ambulatório do 
Clementino Fraga, incluindo 
também serviços de orienta-

ção. As atividades envolvem es-
tudantes dos cursos de Enfer-
magem da capital. A partir das 
14h, as equipes do Clementino 
Fraga farão uma panfletagem 
no Mercado Público do bairro 
de Jaguaribe, onde é realizada 
a tradicional feira livre.

A doença infecciosa crôni-
ca é causada pelo Mycobacte-
rium leprae ou bacilo de Han-
sen, que tem início após uma 
incubação muito lenta, apre-
sentando pequenas manchas 
despigmentadas onde a pele 
é insensível e não transpira. A 
hanseníase evolui para a forma 
tuberculosa (a mais comum), 
lepromatosa ou ainda interme-
diária; lepra. De acordo com o 
Ministério da Saúde, a hanse-
níase é uma doença conside-
rada endêmica em todo o país, 
com maior incidência em qua-
tro estados: Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso e Tocantins.

Ações marcam Dia de 
Combate à Hanseníase

nO CLEMEnTInO FRAGA

FOTO: Ricardo Puppe
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Saúde e Segurança se preparam
para atendimentos no carnaval 
Direção do Hospital de 
Trauma de João Pessoa já 
está fazendo avaliações

Os órgãos públicos 
estaduais e municipais já 
estão preparando seus re-
forços para os festejos car-
navalescos na Região Me-
tropolitana de João Pessoa, 
principalmente nas áreas 
da saúde e segurança. Os 
hospitais de Emergência e 
Trauma senador Humberto 
Lucena, Complexo Hospi-
talar de Mangabeira Tar-
císio Burity (Ortotrauma), 
Unidades de Pronto Aten-
dimento e o samu já estão 
com reforços assegurados 
para melhorar o atendimen-
to à população.

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa, ainda não di-
vulgou como será o atendi-
mento, mas a assessoria de 
comunicação garantiu que 
haverá reforço na equipe 
médica e multidisciplinar. 
Ontem, a direção do hospi-
tal se reuniu para definir es-
ses reforços.

Como já vem aconte-
cendo, os serviços pré-hos-
pitalares serão reforçados e, 
com isso, a unidade poderá 
atender casos de média e 
alta complexidade. A maior 
preocupação é relacionada 
a acidentes com motos, por 
conta disso, existe a neces-
sidade de reforço no esto-
que de sangue.

Trauminha
O Complexo Hospita-

lar de Mangabeira Tarcísio 
Burity (Ortotrauma) terá 
reforço na equipe de profis-
sionais de saúde durante o 
todo o período de Carnaval 
que começa na sexta-feira 
com o Folia de Rua. A preo-
cupação também é com o 

número de acidentes, prin-
cipalmente, os de moto.

O Ortotrauma con-
ta com o serviço de Pron-
to Atendimento em saúde 
Mental (Pasm), que oferece 
oportunidade de tratamen-
to diferenciado para pes-
soas portadoras de trans-
tornos mentais e com vícios 
em álcool e outras drogas.

Desde junho do ano 
passado, com o objetivo 
de melhorar e organizar o 
fluxo de pacientes que são 
atendidos nas duas unida-
des de saúde, o atendimento 
ortopédico em João Pessoa, 
o Complexo Hospitalar de 
Mangabeira Tarcísio Burity 
e o Hospital de Emergência 
e Trauma senador Humber-
to Lucena, com aval do Mi-
nistério da saúde, firmaram 
uma nova pactuação. 

Pela nova pactuação da 
ortotraumatologia, todas as 
fraturas de membros supe-
riores que sejam abaixo do 
cotovelo e de membros in-
feriores abaixo do joelho fi-
cam tendo como referência 
o Ortotrauma de Mangabei-
ra. As demais fraturas fica-
rão sob a responsabilidade 
do Trauma. Também fica 
sob os cuidados do Hospital 
de Trauma de João Pessoa 
qualquer paciente com sus-
peita associada à lesão vas-
cular ou neurológica.

segundo a secretaria de 
saúde de João Pessoa, as Uni-
dades de Pronto Atendimen-
to – UPAs e também o serviço 
de Atendimento Móvel de Ur-
gência (samu)também irão 
reforçar as equipes durante o 
período carnavalesco.

As Unidades de Pron-
to Atendimento (UPA) irão 
continuar funcionando 24 
horas por dia, sete dias por 
semana e estão prontas 
para resolver grande parte 
das urgências e emergên-
cias, como pressão e febre 
alta, fraturas, cortes, infarto 
e derrame.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

A Secretaria da Se-
gurança e Defesa So-
cial, juntamente com a 
Polícia Militar e o Cor-
po de Bombeiros Mili-
tar, está programando 
para amanhã ou sex-
ta-feira a divulgação 
do esquema para o 
período carnavalesco, 
de 30 a 9 de fevereiro.

Está prevista a 
instalação de delega-
cias móveis ao longo 
do Corredor da Fo-
lia – Avenida Epitácio 
Pessoa, e no centro da 

capital, onde haverá a 
concentração de blo-
cos carnavalescos, en-
tre eles o Cafuçu.

A Delegacia do 
Turista, instalado no 
Centro Turístico Tam-
baú, receberá reforço 
no atendimento, en-
quanto que a Central 
de Polícia, no bairro 
Ernesto Geisel, à mar-
gem da BR-230, irá 
funcionar com a Cen-
tral de Flagrantes e 
plantões de delegacias 
especializadas.

Polícias e Bombeiros 

A delegacia online é uma ótima opção para quem sofreu pe-
quenos incidentes e não pode se dirigir até uma delegacia 
fixa. O serviço está disponível no endereço: www.delega-
ciaonline.pb.gov.br. Após o registro, a equipe da delegacia 
online avalia o Boletim de Ocorrência (BO), os dados pes-
soais e as informações enviadas. Em um prazo de 48h a 
vítima receberá um e-mail confirmando o procedimento. 

Na delegacia online podem ser registradas ocorrências do 
tipo: furto (celulares, documentos e outros); extravio 
(celulares, documentos e outros); acidente de trânsito 
(sem vítimas).

Fique atento

A CBTU João Pessoa receberá 
hoje o tradicional bloco carnava-
lesco da capital, “Bloco da Me-
lhor Idade Creuza Pires”. Os inte-
grantes irão realizar o “Trem da 
Folia”, que é um passeio de trem 
ao som de muitas marchinhas e 
uma alegria que remete aos anti-
gos bloquinhos de carnaval. Nes-
te clima festivo irão fazer o per-
curso sobre trilhos, João Pessoa/
Santa Rita/João Pessoa/Cabedelo/

João Pessoa, animados por uma 
orquestra de frevo.

De acordo com a presidente 
do bloco, Shilon Gama, esta será 
a 13ª edição do Trem da Folia e os 
foliões da Melhor Idade preten-
dem mostrar para a população o 
fôlego, a descontração e alegria 
que eles têm. “A orquestra de fre-
vo vai acompanhar nosso grupo 
durante a concentração e todo 
percurso. A concentração iniciará 

às 12h, mas a saída está prevista 
para as 13h55”, disse.

O bloco da Melhor Idade 
existe há mais de 20 anos, já faz 
parte do calendário carnavalesco 
da cidade de João Pessoa e foi 
fundado pela empresária e ex-ve-
readora Creuza Pires. Ela faleceu 
em maio de 2009 e desde o fale-
cimento Shilon Gama comanda o 
bloco e o grupo de teatro e dança 
da terceira idade. 

CBTU abre vagões e faz hoje o Trem da Folia
BLOCO DA MELHOR IDADE CREUZA PIRES

Flagrante de integrantes do grupo carnavalesco posando para fotos na plataforma da Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Campanha está arrecadando livros infantis

Com a proposta de apro-
ximar os filhos e filhas das 
mães que pagam pena na Pe-
nitenciária de Recuperação 
Feminina Júlia Maranhão, 
no bairro de Mangabeira, em 
João Pessoa, o projeto “Ler 
para o Futuro” vem arreca-
dando livros infantis para as 
mais de 50 crianças que visi-
tam regularmente a peniten-
ciária aos domingos. 

segundo Cinthya Almei-
da, diretora da Penitenciá-
ria, a ideia surgiu como mais 
uma forma de amenizar o 
ambiente em que as crianças 
ficarão por algumas horas e 
estimular a leitura como há-
bito rotineiro. O projeto “Ler 
para o Futuro” já arrecadou 
200 livros infantis apenas 
nesta semana.

“A gente deu início a essa 
campanha nesta semana, na 
parte de divulgação das ar-
recadações. A nossa ideia, a 
princípio, é estimular a leitu-

ra das crianças que visitam 
a unidade aos domingos, e 
inclusive, incentivar aquele 
contato com as mães, para 
que a leitura pudesse ser fei-
ta entre essas mães e seus 
filhos. E também com a pos-
sibilidade de empréstimo às 
crianças, para que elas pudes-
sem retornar com os livros na 
semana seguinte”, explicou 
Cinthya.

O projeto é uma boa ini-
ciativa para criar um vínculo, 
estreitar o laço materno en-
tre as crianças e as mães, já 
que em tese, elas já não estão 
mais juntas. Dessa forma, o 
projeto “Ler para o Futuro” 
norteia o papel materno em 
educar os filhos mesmo na 
delicada situação que tanto 
as mães quanto os pequenos 
se encontram. 

As crianças poderão ler o 
livro durante a semana, e no 
domingo de visita, conversar 
com a mãe sobre as histórias, 
os personagens, entre outras 
questões que envolvem o livro 
e o gosto pela leitura. “É um 

novo olhar que estamos im-
primindo na reeducação pe-
nitenciária”, finalizou Cinthya. 

Outros projetos
O projeto “Ler para o Fu-

turo”, da Penitenciária Júlia 
Maranhão, é uma parceria 
com outra iniciativa, o proje-
to “Donos da Rua”. Formado 
pelas estudantes de Jornalis-
mo da Universidade Federal 
da Paraíba, Dani Fechine, Eli-
sa Damante e Ivone Beatriz, 
o grupo busca fazer jornalis-
mo literário contando histó-
rias de pessoas comuns. 

“A gente já tinha uma 
motivação de fazer uma ar-
recadação de livros para as 
detentas dessa penitenciária, 
tendo em vista que o resul-
tado da primeira campanha 
com os apenados da Geraldo 
Beltrão rendeu um grande 
resultado: três aprovados no 
Enem, inclusive um em pri-
meiro lugar. Então isso nos 
motivou ainda mais. Quando 
lancei a ideia para Cinthya, 
ela aperfeiçoou e achou que 

pra lá era melhor livros in-
fantis e nós concordamos”, 
explicou Dani Fechine. 

No dia 4 de novembro 
do ano passado, a Peniten-
ciária de segurança Máxima 
Geraldo Beltrão recebeu uma 
doação de 450 livros paradi-
dáticos arrecadados através 
da campanha “É Urgente 
Educar”, idealizada pelas in-
tegrantes do projeto “Donos 
da Rua”. De acordo com a 
direção, com os novos livros 
para compor a biblioteca, 
ainda no primeiro semestre 
de 2016 a Penitenciária irá 
inaugurar o projeto Remis-
são pela Leitura.

PROJETO ‘LER PARA O FUTURO’

PMJP começou ontem a distribuição
A Prefeitura Municipal 

de João Pessoa (PMJP) iniciou 
ontem a entrega dos carnês 
do Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) e da Taxa 
de Coleta de Resíduos (TCR). 
serão distribuídos, nas próxi-
mas duas semanas, 223.385 
carnês para o pagamento do 
imposto e da taxa, que tem 
vencimento da cota única, 
com desconto de 15%, no dia 
7 de março. A estimativa da 
secretaria da Receita Muni-
cipal (serem) é de que sejam 

arrecadados R$ 76,4 milhões 
com os tributos.

De acordo com o secre-
tário da Receita, Adenilson de 
Oliveira, para o exercício de 
2016, o IPTU e a TCR foram 
reajustados em 10,48%, com 
base no Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (IPCA) 
dos 12 meses anteriores a de-
zembro do ano passado, data 
em que os novos índices fo-
ram aprovados. A PMJP espe-
ra arrecadar, de IPTU, aproxi-
madamente R$ 57,3 milhões 

e, de TCR, R$ 19,1 milhões.
O diretor de Tributação 

da serem, Paulo Freire, es-
clarece que é enviado apenas 
um carnê para cada contri-
buinte, mas nele, os boletos 
vêm separadamente. Cada 
carnê contém os lançamen-
tos do IPTU e da TCR em três 
opções de pagamento: cota 
única, com desconto de 15%, 
com vencimento para o dia 7 
de março; a primeira parcela 
do valor dividido em até dez 
vezes, com vencimento da 

primeira parcela também no 
dia 7 de março; e o total do 
exercício sem desconto, com 
vencimento em 7 de abril.

“Os carnês chegaram aos 
Correios no domingo e na se-
gunda eles passaram por uma 
triagem para poder iniciar a 
distribuição nessa terça. Não 
teremos nenhum problema 
na distribuição deste ano e 
em até 15 dias todos os con-
tribuintes já devem estar com 
seus boletos em mão”, afir-
mou Paulo Freire.

CARNÊS DO IPTU E DA TCR

A doação de livros pode ser feita 
na Penitenciária Feminina Júlia 
Maranhão, no bairro de Mangabeira 
II, S/N, CEP 58056-020. Para mais 
informações, o número para conta-
to é o 3238-6569 ou diretamente 
com diretora da Penitenciária, Cin-
thya Almeida, no 98770 – 4040.  

Saiba mais
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Polícia desvenda assassinato de 
corretor em menos de 24 horas
Cláudio Arruda foi morto a 
tiros, ontem, na loja Moisés 
Bicicletas, no Rangel 

Presos por tráfico 
no Litoral Norte

Policiais da 2ª Companhia 
Independente de PM prenderam 
três homens, sendo dois acusados 
de assaltos a bancos, comércio e 
homicídio e um sargento da Polícia 
Militar de Pernambuco, na madruga-
da de ontem. A operação, realizada 
em uma casa na cidade de Mataraca, 
contou com 15 policiais. Os suspei-
tos foram cercados e detidos, e com 
eles foram encontrados um revólver 
calibre 38, com 11 munições, além 
de maconha e crack, prontos para 
o comércio. Francisco Maycon de 
Jesus Costa, 24 anos, José Adeilson 
de Vasconcelos Silva, 24 anos e Pe-
dro Aleixo de Souza Filho, 39 anos, 
foram autuados por associação cri-
minosa e tráfico de drogas.

Expediente da PMJP 
durante o carnaval

A Prefeitura de João Pessoa 
alterou o expediente em virtude 
das comemorações carnavalescas 
da capital. Na quinta-feira (4) após 
o desfile do Bloco Muriçocas do Mi-
ramar e na quarta-feira de Cinzas 
(10) o expediente acontecerá, ex-
cepcionalmente, no período da tar-
de. A portaria nº 016/16, assinada 
pelo secretário de Administração, 
Roberto Wagner Mariz queiroga, 
também determina que na segunda 
(8) e terça feira (9) de Carnaval, o 
expediente será facultativo nas re-
partições municipais. O desfile do 
tradicional Bloco Muriçocas do Mi-
ramar acontece na noite da próxima 
quarta-feira (3) e, na quinta-feira, o 
expediente corrido nas repartições 
será das 12h às 18h.

cabedelo realiza o 
primeiro Zumba Folia 

A Secretaria de Políticas Pú-
blicas para Mulheres de Cabedelo, 
por meio do projeto Mulher Saudá-
vel, promove, no próximo dia 4, o I 
Zumba Folia – Carnaval Rosa Cho-
que. A festa acontece no Ginásio Po-
liesportivo de Camalaú, a partir das 
16h, e será aberto à comunidade.  O 
Zumba Folia será voltado a adultos 
ou crianças, sem restrições. Já as 
aulas de Zumba serão reiniciadas 
amanhã. As atividades acontecem 
sempre nas terças e quintas-fei-
ras, das 7h30 às 8h30, no Ginásio 
de Camalaú. As inscrições para as 
aulas gratuitas podem ser feitas 
na SEPM, na Rua Manoel Araújo do 
Nascimento, 130, Jardim Brasília. 
Para efetuar o cadastro é necessário 
levar xerox do RG, comprovante de 
residência e atestado médico.

Previsão do tempo 
para a Paraíba

A Aesa prevê hoje nebulosi-
dade variável para o setor leste do 
Estado, que contempla as regiões do 
Brejo, Agreste e Litoral. Há ainda pre-
visão de nebulosidade variável para a 
região do Cariri-Curimataú. Na faixa 
litorânea, a temperatura máxima de-
verá ficar em torno dos 31ºC e a mí-
nima, dos 24ºC. No Brejo, previsão de 
máxima de 28ºC e mínima de 21ºC, 
enquanto o Agreste poderá registrar 
máxima de 30ºC e mínima de 21ºC, 
ainda de acordo com a Aesa. Para 
as regiões do Alto Sertão e Sertão, 
a quarta-feira deverá ter nebulosi-
dade variável com possibilidade de 
chuvas pontuais. Para a região do 
Cariri-Curimataú, a previsão é de 
nebulosidade variável. No Sertão, a 
temperatura máxima poderá atingir 
os 35ºC e a mínima, os 23ºC. No Alto 
Sertão, máxima de 34ºC e mínima 
de 23ºC. Já para a região do Cariri-
Curimataú, a Aesa prevê máxima de 
33ºC e mínima de 21ºC.

O resultado da perícia do 
acidente que aconteceu no fi-
nal da tarde do dia 17 de janei-
ro, deixando um total de sete 
mortos, sendo quatro adultos 
e duas crianças, foi divulgado 
ontem em uma coletiva con-
cedida na sede da Superin-
tendência Regional de Polícia 
Civil de Patos, pela delegada 
Daniele Quirino e pelo perito 
oficial criminal do Instituto de 
Polícia Científica (IPC), Adria-
no Medeiros. O acidente envol-
veu um veículo modelo Polo e 
uma Mercedes, que colidiram 
frontalmente na BR-230, pró-
ximo à cidade de Patos.

De acordo com o perito, 
duas causas foram apontadas 
como determinantes para a 
ocorrência do trágico aciden-
te. A primeira, classificada 
como causa viário ambiental, 
está relacionada às condições 
do tempo, tendo em vista que 
no momento do acidente cho-

via bastante, e teria sido pro-
vocada pelo acúmulo de água 
na pista. A segunda, que Adria-
no apontou como mais deter-
minante, classificada como 
causa veicular, foi atribuída 
ao desgaste dos pneus trasei-
ros do veículo Mercedes, que 
diante das condições do asfal-
to provocou uma aquaplana-
gem, quando o veículo perde 
o contato com o solo pela exis-
tência de uma camada de água 
debaixo dos pneus, fazendo 
com que o condutor perca seu 
controle.

“O que ocorreu lá foi o que 
a gente chama de aquaplana-
gem, que é quando o veículo, 
sobre um fluído líquido, per-
de o contato com a superfície 
do asfalto e o condutor perde 
o controle do veículo. Essa 
aquaplanagem ocorre princi-
palmente porque a água não 
consegue correr nos sulcos 
do pneu. Como os pneus es-

tavam lisos, essa tese também 
foi reforçada pela ausência de 
marcas pneumáticas na pista. 
A gente fez a dinâmica do aci-
dente e ficou comprovado que 
o carro derrapou e não mar-
cou a pista”, afirmou Adriano 
Medeiros.

De acordo com a delega-
da Daniele Quirino, da primei-
ra delegacia de Polícia Civil de 
Patos, apesar da divulgação 
do resultado da perícia apon-
tando as causas principais do 
acidente, o inquérito sobre o 
caso ainda está em andamen-
to. “Nós temos 30 dias para 
concluí-lo. Algumas diligên-
cias faltam ser feitas, como a 
oitiva do único sobrevivente 
dessa tragédia e também dos 
polícias rodoviários que esta-
vam conosco no local, mas o 
resultado da perícia feito pelo 
IPC vai ser essencial para con-
clusão da dinâmica do aciden-
te”, afirmou.

Em menos de 24h, a Polí-
cia Civil da Paraíba, por meio 
da Delegacia de Homicídios, 
elucidou e prendeu todos os 
acusados de envolvimento 
no crime que culminou com 
a morte do empresário e cor-
retor de imóveis Cláudio Ca-
valcanti de Arruda Filho, 52 
anos, executado nessa última 
segunda-feira dentro da loja 
Moisés Bicicletas. Foram pre-
sos em flagrante, o também 
empresário Moisés Macedo 
Cordeiro, 49 anos, apontado 
como mandante do crime, e 
Igor Mesquita, 23 anos, que 
confessou à polícia ser o au-
tor dos disparos que matou 
Cláudio Arruda. Igor tam-
bém é acusado de tráfico de 
drogas, já que no momento 
da prisão, a polícia encon-
trou uma certa quantidade 
de crack na sua casa.

Em entrevista coletiva 
realizada ontem, os delega-
dos Pedro Ivo e Luiz Cotrim, 
que comandaram as inves-
tigações, esclareceram que 
o crime ocorreu por causa 
de uma dívida no valor de 
R$ 11 mil e que Cláudio Ar-
ruda emprestava dinheiro a 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Moisés Cordeiro (D) é apontado como mandante do crime e Igor (C) confessou ser autor dos disparos

Vendedores estão ocupando as calçadas do entorno do prédio

juros. Além dos dois partici-
pantes, foram presos Djalma 
Martins do Nascimento, 20 
anos, e Jailton Gomes Júnior, 
28 anos, que estavam com a 
arma do crime, um revólver 
calibre 38, que foi apreen-
dido pela polícia. Segundo 
a polícia, como não parti-
ciparam do crime, os dois 
podem ser liberados após 
pagamento de fiança. Inves-
tigações da equipe de inte-
ligência da polícia e colabo-
rações da população através 
do Disque Denúncia (197) 
foram essenciais na eluci-
dação do crime, segundo o 

delegado Pedro Ivo.
O empresário, que tra-

balhava como corretor e no 
ramo de empréstimo de di-
nheiro, foi morto no início 
da tarde de segunda-feira, na 
Rua Romeu Rangel, no bairro 
do Rangel, em João Pessoa. 
Moisés Macedo confirmou 
que devia R$ 11 mil a Cláudio 
Arruda, mas disse que já ti-
nha pago R$ 8 mil, passando 
para o empresário duas bici-
cletas elétricas, uma de alu-
mínio e outras duas de ferro, 
faltando apenas R$ 3 mil. 

Ele confessou também 
que conhece o jovem autor 

dos disparos, que Cláudio 
ligou pra ele marcando o 
encontro na loja no dia que 
aconteceu o crime, mas nega 
que tenha arquitetado o pla-
no para matar o empresário. 
O problema é que, de posse 
do celular de Moisés, a polí-
cia ficou sabendo que as li-
gações para Arruda partiram 
do celular do empresário de 
bicicletas. 

Mesmo Moisés negando 
tudo, o autor dos disparos 
Igor Mesquita confessou que 
foi contratado por ele para 
matar o empresário Cláudio 
Arruda. Ele disse também 

que o valor ainda iria ser ne-
gociado, mas havia uma pro-
messa de receber R$ 2 mil 
pela encomenda. Para o de-
legado de Homicídios, Pedro 
Ivo, apesar de Moisés negar 
tudo, a investigação crimi-
nal não busca a confissão do 
acusado. “Quanto mais ele 
nega, todos os elementos de 
provas existentes apontam 
que ele foi o mandante do 
crime”.

“Com a conclusão das in-
vestigações, Igor será indicia-
do por homicídio e tráfico de 
drogas; Moisés será indiciado 
por homicídio e mandante do 
crime; Jailton e Djalma serão 
indiciados por posse ilegal de 
armas. Serão realizados os 
procedimentos legais e todos 
ficarão à disposição do Poder 
Judiciário”, concluiu o delega-
do Luiz Cotrim.

O crime 
No momento do homi-

cídio, por volta das 13h da 
última segunda-feira, Moi-
sés conversava com Cláudio 
Arruda na loja quando dois 
homens se aproximaram em 
uma motocicleta, tendo o 
passageiro descido e efetua-
do seis disparos. A vítima foi 
alvejada na região do tórax 
e veio a óbito no local. Após 
ser preso, o autor dos dispa-
ros Igor Mesquita confessou 
tudo à polícia.

Perícia aponta duas causas para 
acidente que matou sete pessoas

Suspeito de três estupros é 
preso em Campina Grande

Policiais civis da Delegacia 
de Repressão a Crimes contra 
Criança e Adolescente, com o 
apoio da Delegacia da Infância 
e da Juventude de Campina 
Grande, prenderam na segun-
da-feira (25) Victor Emanuel 
Gomes Barbosa, 34 anos, sus-
peito de praticar três estupros. 

A polícia chegou até o 
suspeito depois que uma das 
vítimas de estupro foi até a de-
legacia e informou as suas ca-
racterísticas físicas. Ele foi pro-
curado durante vários dias até 
que uma mulher abordada por 
ele no domingo conseguiu es-
capar sem ser violentada e deu 
novas pistas sobre o paradeiro 

do suspeito. Victor Emanuel 
foi abordado pelos policiais na 
empresa onde ele trabalha no 
Distrito Industrial. Na Central 
de Policia ele confessou os cri-
mes registrados e outros dois 
casos que ainda estão sendo 
investigados.

“As investigações começa-
ram no primeiro caso, seguin-
do as informações das próprias 
vítimas. Alguns detalhes foram 
observados no decorrer dos 
trabalhos, entre eles o de que o 
suspeito sempre usava o mes-
mo veículo e teria levado as 
vítimas para o mesmo local, o 
Sitio Lucas. O registro das ocor-
rências e as informações re-

passadas por elas foram muito 
importantes para identificar e 
prender o suspeito”, disse o de-
legado seccional de Campina 
Grande, Iasley Almeida.

Na sede da 10ª Delegacia, 
ele foi reconhecido pelas três 
vítimas. “Além de afirmar que 
Victor Emanuel foi quem pra-
ticou os estupros, as mulheres 
também contaram que duran-
te a prática da violência sexual 
foram ameaçadas de morte, 
amarradas e espancadas”, falou  
a delegada Alba Abrantes, res-
ponsável pelas investigações. 
Victor foi indiciado pela práti-
ca de estupro e encaminhado 
para o presídio do Serrotão.

Muita confusão na ma-
nhã de ontem no centro de 
Campina Grande, por causa 
da interdição do Shopping 
Popular Edson Diniz pelo Cor-
po de Bombeiros. Devido a 
interdição, os vendedores es-
tão ocupando as calçadas do 
entorno do prédio. De acordo 
com a corporação, o shopping 
não tem o certificado de apro-
vação do Corpo de Bombeiros 
e por isso não tem o alvará de 
funcionamento. No complexo 
comercial, que abriga 336 an-
tigos vendedores ao ar livre, os 
bombeiros atestaram que não 
existem equipamentos de pre-
venção a incêndios. 

Há menos de dois anos, 
num dos andares do prédio, 
irrompeu um incêndio pro-
vocado por um curto-circuito. 
Um termo de ajustamento de 
conduta chegou a ser assinado 
com a Associação dos Locatá-
rios do Shopping e o Instituto 
de Previdência do Município 
de Campina Grande (Ipsem), 
proprietário do imóvel, para 
que as medidas preventivas 
contra incêndio fossem adota-
das. Isso não ocorreu e ontem 
oficiais do Corpo de Bombeiros 
estiveram na administração do 

shopping para a interdição. 
O assessor jurídico da 

Associação dos Locatários do 
Shopping, Cícero Riatoan, dis-
se que vai recorrer na Justiça 
da determinação do Corpo de 
Bombeiros. Segundo ele, o Ar-
tigo 24 da Lei 9.625 de 2011, 
que determina a interdição, 
também dá direito a recurso.

De acordo com Cícero Ria-
toan, foi formulado um pedido 
de prorrogação de prazo para 
que as medidas preventivas 
determinadas pelo Corpo de 
Bombeiros fossem adotadas, 
mas o requerimento foi inde-
ferido. Ele disse que o pedido 
de revogação se faz necessário 
para que as razões do indefe-
rimento do pedido de prorro-
gação e a interdição imediata 
sejam justificadas pelo Corpo 
de Bombeiros.

O advogado da associação 
informou que a entidade já te-
ria contratado uma empresa 
para instalação de todos os 
mecanismos necessários à pre-
venção contra incêndios. “Hoje 
a associação está adotando as 
medidas necessárias para o 
cumprimento das determina-
ções”, assegurou.  A reporta-
gem tentou falar com o supe-
rintendente do Ipsem, Antônio 
Hermano Oliveira, mas ele não 
retornou as ligações.

Shopping Popular é 
interditado pelo CB
Chico José
chicodocrato@gmail.com

Foto: Marcos Russo

Foto: Claúdio Góes
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Hugo Motta sai em 
defesa do ministro da 
Saúde, Marcelo Castro
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CONTENÇÃO DE DESPESAS

MP favorece equilíbrio nas contas 

O Diário Oficial do Esta-
do (DOE) publicou, em sua 
edição dessa terça-feira, 26, 
Medida Provisória (MP) do 
governador Ricardo Couti-
nho que prevê a suspensão 
dos reajustes das remune-
rações e subsídios dos servi-
dores ativos civis e militares 
da administração direta e in-
direta. A medida representa 
mais uma contenção de gas-
tos para manter o equilíbrio 
nas contas da gestão esta-
dual. A MP 242 suspende o 
art. 1º da Lei nº 9.703, de 14 
de maio de 2012, de autoria 
do próprio Poder Executivo, 
que institui a data base para 
o reajuste dos servidores. 

As sucessivas reduções 
nos repasses federais, como 
o Fundo de Participação 
dos Estados,  motivaram o 
ajuste. O ato publicado na 
edição de ontem do DOE 
também limita o prazo da 
medida “até que as transfe-
rências de recursos federais 
e a arrecadação fiscal esta-
dual sejam normalizadas e 
possibilitem ao Estado da 
Paraíba revisar as remune-
rações e subsídios dos ser-
vidores ativos civis e milita-

O Ministério Público Fe-
deral na Paraíba (MPF-PB), 
através da Procuradoria da 
República em Sousa, inti-
mou a ex-prefeita do muni-
cípio de Uiraúna, Glória Gea-
ne de Oliveira Fernandes, a 
devolver em até 15 dias, va-
lendo desde o dia 20 de ja-
neiro desse mês, o valor de 
R$ 49.209,30 à União, sob a 
pena  de incidência de multa 
de 10% sobre o valor e a ex-
pedição de mandado de pe-
nhora e avaliação de bens.

A ex-prefeita foi con-
denada pela Justiça a de-
volver a quantia por dano 
provocado ao erário por 
ter contratado artistas de 
maneira irregular para a 
festa de São João da cidade, 
localizada no Sertão pa-

raibano, em 2010. A verba 
utilizada na contratação 
dos artistas foi oriunda de 
um convênio com o Minis-
tério do Turismo. O acór-
dão transitou em julgado 
em 30 de junho de 2015.

A reportagem do jornal 
A União ligou para o con-
sultório onde Glória Geane 
atende como psiquiatra, no 
município de Sousa, entre-
tanto, não foi atendida. 

Cassação
Eleita em 2008 para o 

cargo de prefeita de Uiraú-
na, Glória Geane foi cassada 
em janeiro de 2012 pelo Tri-
bunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB) sob a acu-
sação de “abuso de poder 
econômico”. A denúncia foi 

apresentada pelo candidato 
derrotado, Dr. Paulo Arthur 
(PSD), que a acusou de com-
pra de votos.

O Tribunal de Contas da 
Paraíba reunirá represen-
tantes de todas as Prefei-
turas, Câmaras Municipais, 
contadores e assessores 
jurídicos, no dia 1º de feve-
reiro, a partir das 9 horas, 
no Auditório Celso Furtado, 
do Centro Cultural Ariano 
Suassuana, para receberem 
orientações acerca da elabo-
ração dos balancetes men-
sais a serem encaminhados 
ao exame do TCE-PB.

Após abertura feita pelo 
presidente Arthur Cunha 
Lima, o encontro prosse-
guirá com explanações do 
auditor de contas públicas 
Ed Wilson Santana, chefe da 
Assessoria Técnica do TCE, 
acerca da matéria.

Em ofício circular, os 
prefeitos são informados 
de que a pauta do encontro, 
no Auditório do TCE, inclui 
a Resolução nº 08/2015 
que altera dispositivos da 

Resolução Normativa TC 
03/2014 atinente à remessa 
desses balancetes e a exi-
gências da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.

Também, à Resolução 
nº 11/2015, que dispõe 
sobre o funcionamento do 
processo e demais serviços 
eletrônicos no âmbito do 
Tribunal. O Sagres Captura 
2016 e mudanças para 2017 
serão assuntos discutidos, 
igualmente, na ocasião.

O deputado estadual 
Janduhy Carneiro (PTN) vai 
se afastar do cargo por um 
período de 30 dias para uma 
reabilitação respiratória. 
Caso o tratamento médico 
não surta o efeito desejado, 
o parlamentar poderá pror-
rogar o seu retorno à Casa de 
Epitácio Pessoa. 

De acordo com o laudo, 
assinado nessa terça-feira, 

26, pelo médico pneumo-
logista José George Braga, 
o parlamentar apresentou 
“baixa aptidão cardiorres-
piratória; baixíssimo de-
sempenho ventilatório; 
baixo desempenho muscu-
loesquelético; baixo desem-
penho cardíaco e adequada 
relação ventilação – perfu-
são pulmonar.

Janduhy Carneiro pas-

sou por este mesmo proble-
ma de saúde há cerca de dois 
anos e agora a doença voltou 
um pouco mais forte, reque-
rendo que ele se afaste das 
funções profissionais para 
realizar o tratamento. Caso o 
resultado não seja satisfató-
rio neste período de 30 dias, 
o médico poderá prorrogar a 
licença do parlamentar por 
um período ainda maior.

MPF cobra devolução de 
R$ 49 mil aos cofres públicos

TCE-PB vai orientar gestores 
acerca de balancetes mensais Deputado Janduhy Carneiro 

tira licença de 30 dias da ALPB 

EM UIRAÚNA

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
TRATAMENTO DE SAÚDE

Medida Provisória suspende 
reajustes de servidores 
ativos do Estado

Ainda no programa 
“Fala, Paraíba”, o gover-
nador Ricardo Coutinho 
garantiu que vai manter 
seu compromisso firma-
do com os professores 
para o reajuste em rela-
ção ao Piso Nacional do 
Magistério. “Nós estamos 
também corrigindo o que 
está abaixo do novo piso 

do magistério, porque o 
meu compromisso de do-
brar o piso, ele está de pé 
e eu vou cumprir. Só não 
posso é fabricar dinheiro, 
evidentemente, e não 
posso ser irresponsável 
nesse momento de colo-
car em risco algo que vai 
muito além de uma fo-
lha”, asseverou.

Valorização do professor

res da administração direta 
e indireta do Poder Executi-
vo estadual, bem como dos 
proventos dos servidores 
inativos e pensionistas”.

Em entrevista ao pro-
grama “Fala, Paraíba” dessa 
segunda-feira, 25, transmi-
tido pela Rádio Tabajara, o 
governador Ricardo Couti-
nho reafirmou o compromis-
so de pagar os salários dos 
servidores dentro do mês 
trabalhado, afirmou que não 
poderia colocar a folha em 
risco, e destacou que a crise 
não é interna, mas atinge o 
Brasil como um todo. “A cri-
se não é daqui pra lá, a crise 
não é de descontrole interno 
de contas, a crise é de lá de 
fora pra cá. Nós estamos ad-
ministrando uma queda pro-
vocada por uma circunstân-

cia internacional e também 
nacional”, disse.

A MP assegura o reajuste 
ao salário mínimo, que traz 
um impacto de R$ 6 milhões 
aos cofres do Estado, confor-
me informou o governador, 
e ainda os pisos salariais 
de categorias profissionais 
nacionalmente unificados 
por lei. Também ficam sus-
pensos, no prazo previsto, 
reajustes de qualquer grati-
ficação, VPNI, adicional, abo-
no, verba de representação e 
de valores pagos a título de 
quinquênios ou anuênios; e 
ainda promoções e progres-
sões funcionais previstas em 
lei para todas a categorias 
de servidores civis e milita-
res, salvo as decorrentes do 
ingresso do servidor na ina-
tividade.

Durante a visita ao 23º Salão de 
Artesanato da Paraíba na noite de do-
mingo, 24, a vice-governadora Lígia 
Feliciano falou sobre a importância em 
investir na cultura e expressão artísti-
ca no Estado. Lígia foi recebida pela 
gestora do Programa de Artesanato 
da Paraíba (PAP), Lu Maia, conversou 
com artesãos e expositores, conferiu 
de perto os objetos que estão sendo 
comercializados e destacou o impacto 
que o evento traz para a economia da 
Paraíba, com a previsão de movimen-
tar R$ 500 mil reais.

“Aqui está a verdadeira expressão 
da nossa arte. Torna-se uma agradável 
surpresa caminhar pelo Salão e a cada 
instante se deparar com uma expres-
são diferente da nossa cultura, sem fa-
lar no que ele movimenta economica-
mente a cada dia. Fiquei feliz em ver o 
sorriso de cada artesão expondo suas 
obras em um local de infraestrutura 
impecável e decoração de muito bom 
gosto”, disse Lígia Feliciano.

Segundo a coordenação do Salão, 
cerca de oito mil pessoas visitam, por 
dia, os estandes, que estão com mais 

de 19 mil peças sendo vendidas. Com 
o tema “O algodão colorido é nosso”, 
o Salão de Artesanato da Paraíba con-
ta com 400 artesãos comercializando 
seus trabalhos, totalizando mais de 
dois mil envolvidos de 70 municípios 
da Paraíba.   

O Salão de Artesanato da Paraíba 
foi montado no Espaço Cultural José 
Lins do Rêgo, em João Pessoa.  O espa-
ço compreende estandes, ouvidoria, 
curadoria, sala de emergência, sala 
de imprensa, fraldário, refeitório para 
artesãos e equipe de trabalho, palco 
para as apresentações culturais e pra-
ça da alimentação. 

“É um espaço para a família parai-
bana. Estou orgulhosa por fazer parte 
de um governo que investe na cultura de 
seu povo e ainda proporciona momen-
tos únicos como este, que é percorrer 
toda a extensão do Salão de Artesanato 
e ainda poder adquirir belíssimas peças 
pra casa”, disse a vice-governadora.

O Salão de Artesanato da Paraíba 
segue com sua programação até o dia 
31 de janeiro, das 14h às 21h. A entra-
da é gratuita.

Lígia destaca investimentos na 
cultura em visita ao 23o Salão

ARTESANATO PARAIBANO
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Lígia ao lado da gestora do Programa de Artesanato da Paraíba, Lu Maia, e do artesão Bueno

A ex-prefeita foi 
condenada pela 
Justiça a devolver 
a quantia por 
dano provocado 
ao erário por ter 
contratado artis-
tas de maneira 
irregular para a 
festa de São 
João da cidade
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Hugo sai em defesa do ministro da 
Saúde, indicado por seu adversário
Deputado paraibano apoia 
ministro Marcelo Castro, 
que também é do PMDB

A Argentina vive uma ebulição de luta popular. Desde a 
posse do novo presidente Maurício Macri que os movimentos 
sociais vêm se mobilizando contra as medidas tomadas pelo 
governo que, de maneira geral, tem buscado destruir todo 
o processo de avanços iniciado nos governos de Nestor e 
Cristina Kirchner.

Pequenos passos, é verdade, mas que foram e são 
importantes para a vida nacional, como a Lei de Meios, 
por exemplo, que coíbe o monopólio da mídia e busca 
democratizar a comunicação. Além do desmonte de 
instituições estatais, desemprego em massa nos veículos 
do governo e corte nos programas críticos das emissoras 
públicas, agora Macri avança também para a perseguição 
política de lutadores sociais.

A mais nova bravata do grupo do presidente argentino 
foi a prisão da representante do Parlamento Sulamericano 
(Parlasul), Milagro Sala, que é uma das mais importantes 
lideranças indígenas da região norte do país, militante do 
movimento Tupac Amaru, da província de Jujuy. Ela foi detida 
no sábado, 16, sob a acusação de “instigar tumultos”, uma vez 
que há mais de 30 dias, junto com outros movimentos sociais, 
ajudou a instalar um acampamento em frente à sede do governo 
de Jujuy, em protesto contra o reordenamento de subsídios a 
cooperativas feito pelo governador Gerardo Morales.

O governador, seguindo a lógica de Macri, vem 
buscando desmontar as organizações sociais que 
floresceram nos últimos anos exigindo, desde dezembro, 
quando assumiu o cargo, que as entidades se enquadrem 
em novos padrões definidos pelo governo, e que se não o 
fizerem perderão a pessoa jurídica e os benefícios. Essa 
decisão levantou os movimentos e Milagro tem sido uma 
das lideranças desse protesto.

Agora, para tentar desacreditar as organizações sociais 
de luta popular, Gerardo Morales ainda acusa Milagro Sala 
de ter se apropriado de verbas públicas durante o governo 
kirchnerista. A prisão, feita a partir dessas acusações, sem 
qualquer comprovação, é fundamentalmente política e desde 
que aconteceu vem provocando ondas de protesto em todo o 
país e fora dele.

Milagro Amália Ángela Sala é uma liderança indígena, 
dirigente da organização de bairro Tupac Amaru com 
forte atuação na região de Jujuy. Passou parte da infância e 
adolescência na rua, entre os ladrões e as prostitutas. Foi 
presa aos 18 anos e na cadeia percebeu que a injustiça e o 
abandono eram a marca de sua classe. Fez greve de fome 
e conseguiu garantir melhor alimentação para todas as 
mulheres presas.

Depois de oito meses saiu e iniciou sua luta política. 
“Fui presa injustamente, apenas por ser pobre e não ter 
quem me defendesse. A justiça só é justa com quem tem 
dinheiro. Então, lá na cadeia, jurei que quando saísse dali iria 
lutar por justiça”, conta.

E assim foi. Desde aí Milagro passou a participar das 
lutas coletivas e populares, sempre enfrentando os governos 
e buscando vida digna para as comunidades carentes. Seu 
compromisso com os jovens empobrecidos levou-a a adotar 
12 crianças de rua quando contava apenas 25 anos.

Depois de muito trabalho popular Milagro foi uma 
das fundadoras da Associação Tupac Amaru, que tem sido 
responsável pela construção de moradias para famílias 
empobrecidas. A entidade - que tem a parceria do Governo 
Federal - já construiu mais de 3.500 casas na província. 
Também já construiu duas escolas que são mantidas pela 
organização e atendem mais de 2.500 jovens, os quais 
aprendem os conteúdos exigidos pelo Ministério da 
Educação, além de autoestima e a história dos movimentos 
indígena e de trabalhadores.

A Tupac Amaru mantém ainda dois centros de saúde 
equipados e com 42 médicos, farmacêuticos, enfermeiros 
e bioquímicos, bem como um centro de reabilitação para 
pessoas com deficiência. Tudo é gratuito e aberto para a 
comunidade.

Em 2013 Milagro sofreu uma emboscada, justamente 
no período de campanha eleitoral na qual se elegeu deputada 
provincial, e vem desde aí a sua disputa com o agora 
governador Gerardo Morales. Na época ele era senador e 
foi acusado por Milagro de ser o mandante da tentativa de 
assassinato e de obstruir a investigação do atentado.

Agora como governador Morales decidiu, de maneira 
arbitrária, suspender a Tupac Amaru como pessoa jurídica 
e fechou as contas bancárias da instituição alegando que ela 
havia mudado seu objetivo social. Não bastasse isso, ainda 
mandou prender a liderança indígena por conta do protesto 
em frente à sede do governo. Segundo ele, Milagro fica presa 
até que se levante o acampamento.

Desde sábado que várias autoridades nacionais e 
latino-americanas têm se manifestado contra a prisão 
arbitrária e política que, ao que parece, tem muito de 
vingança pessoal.

Na última segunda-feira, uma grande mobilização 
popular foi realizada na Praça de Maio, em Buenos Aires, 
exigindo a libertação de Milagro. “A prisão de Milagro abre 
um grave precedente de criminalização dos movimentos 
sociais e dos protestos. Permitir isso é abrir uma porta 
que leva ao totalitarismo”. Por conta disso, os movimentos 
decidiram manter o acampamento em frente à sede do 
governo. (Reproduzido de adital.com.br)

Prisão de Milagro é a 
criminalização do protesto

opiniao.auniao@gmail.com

Tavares
Elaine

Daniel Carvalho
Da Agência Estado

O deputado Hugo Motta 
(PB) saiu em defesa, na ma-
nhã dessa terça-feira, 26, do 
ministro da Saúde, Marce-
lo Castro, indicação de seu 
adversário na disputa pela 
liderança do PMDB, Leonar-
do Picciani. Castro tem sido 
alvo de críticas e apreen-
são do Palácio do Planalto 
por causa de uma série de 
declarações polêmicas que 
vem dando.

“Bom-dia, amigos, que-
ro registrar o nosso apoio 
e confiança no trabalho do 
ministro Marcelo Castro à 
frente do Ministério da Saú-
de”, afirmou Motta em sua 
conta no Twitter nesta ma-
nhã. “A luta contra o mos-
quito é de responsabilidade 
de todos nós. Não tenho dú-
vidas que, com o empenho 
de todos e o suporte do Go-
verno Federal, vamos con-
seguir avançar na batalha 
contra o Aedes aegypti”.

Ministro desde outu-
bro do ano passado, Castro 
foi indicação da bancada do 
PMDB sob liderança de Pic-
ciani. Desde que assumiu o 
posto, o ministro peemede-
bista tem proferido várias 

declarações polêmicas. Ape-
nas envolvendo o zika vírus 
e o Aedes aegypti foram 
quatro declarações.

“Sexo é para amadores, 
gravidez é para profissio-
nais”, disse em 18 de no-
vembro do ano passado ao 
comentar risco de microce-
falia. “Eu percebo que os ho-
mens se protegem. As mu-
lheres, normalmente, ficam 
de perna de fora e, quando 
usam calça, usam sandália. 
E o mosquito é um tanto tí-
mido, não é tão agressivo 
quanto pernilongo. Ele che-
ga devagar e encosta nas ex-
tremidades”, afirmou em 8 
de dezembro de 2015.

As polêmicas continua-
ram neste ano. “Não vamos 
dar vacina para 200 milhões 
de brasileiros. Nós vamos 
dar para as pessoas em pe-
ríodo fértil. E vamos torcer 
para que as pessoas, antes 
de entrar no período fértil, 
peguem a zika”, afirmou no 
último dia 13. Na segunda-
-feira, 25, disse que “nós es-
tamos há três décadas com 
o mosquito aqui no Brasil e 
estamos perdendo feio a ba-
talha para o mosquito”.

O governo avalia que 
Castro está desgastado e 
vem perdendo as condições 
políticas de permanecer 
no cargo em razão de suas 

declarações polêmicas e 
da ineficiência ao tratar do 
avanço da dengue e do zika. 
Há quem avalie que o mi-
nistro corre sério risco de 
“morrer pela boca”. Segundo 
um interlocutor do Planalto, 
o ministro já foi orientado 
a tomar mais cuidado com 
suas declarações.

O governo tem dificul-
dades em tirá-lo do cargo 
por causa do risco de impea-
chment da presidente Dilma 
Rousseff, já que ele foi indi-
cado pelo PMDB. Além dis-
so, Castro é considerado fiel 
à presidente e interlocutor 
importante em negociações 
com o Congresso.
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Castro se envolveu em nova polêmica ao declarar que o Brasil está perdendo a batalha para o mosquito

O mandato do gover-
nador do Amazonas, José 
Melo (Pros), e de seu vice, 
Henrique Oliveira (SD), foi 
cassado nessa segunda-fei-
ra, 25, pelo Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Estado. Por 
cinco votos a um, os juízes 
do TRE-AM aceitaram as 
denúncias de compra de 
voto na campanha à ree-
leição de Melo em 2014, 
confirmando a cassação da 
chapa.

A denúncia foi apre-
sentada pela coligação “Re-
novação e Experiência”, do 
então candidato ao gover-
no do Amazonas Eduardo 
Braga (PMDB), senador li-
cenciado e atual ministro 
de Minas e Energia. Braga 
ficou em segundo lugar nas 
eleições de 2014.

Segundo o jornal ama-
zonense A Crítica, o juiz 
Márcio Rys Meirelles, que 
era o único que faltava se 
posicionar no processo, 
votou contra a cassação. 
De acordo com o voto de 
Meirelles, apesar da farta 
documentação apreendi-
da, nenhum eleitor citado 
confirmou o pagamento de 
valores ou bens em troca 
do voto (captação ilícita do 
sufrágio), diz a publicação. 

Mantiveram os votos a 
favor da cassação de Melo 
os juízes Henrique Veiga, 
Dídimo Santana e Henrique 
Veiga, a juíza Jaiza Fraxe, o 
relator do processo, juiz 
Francisco Marques, e o de-
sembargador Mauro Bessa.

Recibos
O caso da compra de vo-

tos foi denunciado em repor-
tagem do Programa Fantásti-
co, da TV Globo, exibida em 
março do ano passado, ba-
seada em recibos que foram 
atribuídos à contabilidade da 
campanha de Melo. 

O assessor jurídico do 
TRE-AM, Leland Barroso, afir-
mou para A Crítica que José 
Melo deve continuar no cargo 
até a publicação do acórdão 
da cassação no Diário Eletrô-
nico da TRE-AM. Depois dis-
so, a Assembleia Legislativa 
do Amazonas deverá ser co-
municada para dar posse ao 
segundo colocado, neste caso, 
Eduardo Braga. De acordo 
com Barroso, o tribunal não se 
manifestou a respeito de uma 
possível nova eleição ou sobre 
a posse do segundo colocado.

Há também a possibili-
dade, segundo Barroso, de 
que José Melo fique no gover-
no até o julgamento dos pri-
meiros recursos no TRE-AM. 

‘Dia histórico’
Em nota, o PMDB do 

Amazonas comemorou a de-
cisão e chamou a segunda-fei-
ra de “dia histórico”. “O PMDB, 
como partido integrante da 
Coligação Renovação e Expe-
riência, sempre teve absolu-
ta certeza de que o processo 
eleitoral de 2014 havia sido 
maculado pela ganância dos 
adversários, que afrontaram 
a lei eleitoral e as instituições 
democráticas”, diz trecho do 
texto do partido. As informa-
ções são do jornal O Estado 
de S. Paulo.

TRE-AM cassa mandato 
de governador do Pros

COMPRA DE VOTOS

Da Agência Estado
Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

Acabou por volta 
do meio-dia de ontem  o 
encontro da presidente 
Dilma Rousseff com sete 
ministros, mais o presi-
dente do Banco Central, 
para tratar dos temas 
que serão discutidos 
na reunião do Conse-
lho de Desenvolvimen-
to Econômico e Social, 
o Conselhão, prevista 
para esta quinta-feira 
(28). O órgão consultivo, 
formado por 90 repre-
sentantes da sociedade 
civil, do empresariado 
e das centrais sindicais, 
não se reúne desde ju-
lho de 2014.

Participaram da 
reunião no Palácio do 
Planalto os ministros da 
Fazenda, Nelson Barbo-
sa; do Planejamento, 
Valdir Simão; da Casa 
Civil, Jaques Wagner; 
da Agricultura, Kátia 
Abreu; do Desenvol-
vimento, Indústria e 
Comércio Exterior, Ar-
mando Monteiro; da 
Secretaria de Governo, 
Ricardo Berzoini; da 
Educação, Aloizio Mer-
cadante; e o presidente 
do Banco Central, Ale-
xandre Tombini.

Com o tema Repac-
tuação dos Caminhos 

para o Desenvolvimen-
to, o foco das ativida-
des do Conselhão será 
a busca de sugestões a 
serem adotadas pelo 
governo para retomar 
a confiança na econo-
mia brasileira em curto 
e médio prazos. Na pri-
meira reunião, Dilma 
vai discursar no encer-
ramento das discussões, 
propondo que sejam 
criados grupos de tra-
balho no âmbito do ór-
gão para debater, entre 
outros, temas como a 
reforma da Previdência.

Dilma ajusta temas da 
pauta do Conselhão

REUNIÃO COM MINISTROS

Dilma vai
discursar no 
encerramento 
das discussões, 
propondo que 
sejam criados 
grupos de
trabalho no
âmbito do
órgão para
debater, entre 
outros, temas 
como a reforma 
da Previdência.
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Janot rebate advogados e não vê 
distorção em delação na Lava Jato
Há registros de valores 
para PT, PSDB, PMDB
e outros partidos

O procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, 
saiu em defesa do trabalho 
do Ministério Público no âm-
bito da Operação Lava Jato. 
Janot afirmou que não vê 
distorções entre as transcri-
ções de delações premiadas 
e o próprio depoimento dos 
investigados. 

“Não vi distorção algu-
ma e também não vi ninguém 
negar o fato criminoso impu-
tado a essas pessoas”, afir-
mou o procurador-geral, ao 
deixar a primeira sessão do 
ano do Conselho Nacional do 
Ministério Público. 

Defensores de investiga-
dos têm feito críticas à trans-
crição das delações. Segundo 
os advogados, os investiga-
dores omitem nos relatórios 
de depoimento fatos ditos no 
momento da prestação de es-
clarecimentos ao Ministério 
Público.

Os advogados do em-
preiteiro Marcelo Odebrecht 
e de executivos da empresa, 
por exemplo, afirmam que o 
MP “deliberadamente omite” 
informações prestadas. 

 Divergências entre o de-
poimento prestado por dela-
tores - acessado por meio de 
vídeo e áudio gravados pelos 
investigadores - e os termos 
escritos também são usadas 
pela defesa do presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), na defesa prévia 
à denúncia oferecida por Ja-
not contra o parlamentar. 

Outros advogados tam-
bém têm abordado as dife-
renças entre depoimento e 
relatório em manifestações 
enviadas ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF). Ontem, 
Janot considerou que os ar-
gumentos dos advogados são 
“técnica de defesa”. 

Críticas à condução da 
Lava Jato foram tornadas 
públicas, de forma organi-
zada, há cerca de dez dias, 
quando advogados assina-
ram um manifesto questio-
nando a operação. Na carta, 
os advogados afirmam que 
“nunca houve um caso penal 
em que as violações às re-
gras mínimas para um justo 
processo estejam ocorrendo 
em relação a um número tão 
grande de réus e de forma 
tão sistemática”. 

Janot evitou embate com 
os advogados, ao ser ques-
tionado sobre as críticas. “É 
direito de expressão, é livre”, 
afirmou o procurador-geral 
da República. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, defendeu o trabalho realizado pelo Ministério Público no âmbito da Operação Lava Jato 

Da agência Estado

Entre os anos de 2010 e 2011, o 
ex-ministro da Casa Civil (Governo 
Lula) José Dirceu usou 113 vezes os 
jatos do lobista Júlio Gerin Camargo, 
delator da Operação Lava Jato, tota-
lizando 105 mil quilômetros percor-
ridos, o equivalente a duas voltas e 
meia ao mundo.

Ouvido na sexta-feira, 22, pelo 
juiz federal Sérgio Moro - que conduz 
os processos da Lava Jato em primei-
ra instância -, Júlio Camargo afirmou 
que as horas de voo usadas por Dir-
ceu foram abatidas de uma conta de 
R$ 1 milhão de propinas restantes a 
ser paga por ele para o ex-ministro 
por contratos na Petrobras.

“O saldo de R$ 1 milhão (de 
propina) entrou em uma conta de 
afretamento de aviões. O ministro 
se utilizava dois aviões que eram de 
minha propriedade. E isso represen-
tava um débito e era compensado 
nessa conta de R$ 1 milhão que fi-
cou restante”, afirmou o empresá-
rio. Os dois são réus em processo por 
corrupção, lavagem de dinheiro e 
organização criminosa, envolvendo 
contratos da petrolífera.

O valor de R$ 1 milhão restante 
seria referente a um acerto de R$ 4 
milhões que teria sido fechado com 
dois representantes da Diretoria de 
Serviços da Petrobras, que eram seus 
contatos diretos sobre o assunto 
“propina” na estatal: Renato Duque, 
ex-diretor indicado ao cargo pelo ex-
ministro, e Pedro Barusco, o ex-ge-
rente de Engenharia, braço direito 
de Duque. Ambos eram cota do PT 
no esquema de fatiamento político 
das diretorias da estatal, que incluía 
ainda o PMDB (que controlava a Di-
retoria Internacional) e PP (Diretoria 
de Abastecimento).

Planilha de voos
Para provar o que diz, Julio Ca-

margo apresentou ao juiz Sérgio 
Moro, no interrogatório da última 
sexta-feira, uma planilha com os re-
gistros de voos, data, hora da par-
tida e da chegada, período de voo 
e quilometragem, com identifica-
ção do passageiro “J Dirceu”. Nes-
sa segunda-feira, o documento foi 
anexado ao processo penal em que 
Dirceu, Duque e Júlio Camargo são 
réus - junto com outros envolvidos 
- pelo recebimento de propina da 
empreiteira Engevix.

São dois jatos, um Citation 
Excel PT-XIB e outro um Citation 
Mustang PP-EVG. O primeiro te-
ria sido comprado por Dirceu em 
2011 e devolvido, em seguida. O 
segundo consta como sendo pro-
priedade da empresa Riomarine, 
do operador de propinas e tam-
bém delator Mário Goes, segundo 
o blog O Antagonista.

Moro perguntou se era feita al-
guma simulação de pagamento para 
cobrir o abatimento das horas de voo 
dentro do caixa da propina. Julio 
Camargo explicou que era feito um 
acerto de contas mensalmente entre 
ele, o operador de propinas Milton 
Pascowitch, o irmão e sócio de Dir-
ceu, Luis Eduardo, e seu assessor Ro-
berto Marques, o Bob - os três, tam-
bém réus do processo.

O magistrado pediu para Júlio 
Camargo apontar se alguma vez Dir-
ceu pagou pelo uso das aeronaves 
de Júlio Camargo.

“Se não me falha a memória, 
uma ou duas vezes foram pagos. 
Mas se o senhor considerar os inú-
meros voos que foram feitos, diria 
para o senhor que foi muito peque-
na (as) parte (s) que foram pagos 
diretamente.”

Dirceu teria usado jatos de lobista 
113 vezes e percorrido 105 mil km

laVa JaTO

Paula laboissière
Da Agência Brasil 

O juiz Vallisney de Souza 
Oliveira, titular da 10ª Vara 
da Justiça Federal do Distrito 
Federal, determinou ontem o 
prazo de 5 de fevereiro para 
que a presidente Dilma Rou-
sseff se manifeste como tes-
temunha de defesa em ação 
penal na Operação Zelotes, 
que investiga suposto esque-
ma de venda de medidas pro-
visórias.

A data também vale para 
outras autoridades com foro 
privilegiado que foram arro-
ladas como testemunhas de 
defesa na mesma ação penal. 

A lista inclui o ministro 
da Educação, Aloizio Merca-
dante, os senadores Walter 
Pinheiro (PT-BA), Humberto 
Costa (PT-PE), José Agripino 
(DEM-RN) e Tasso Jereissa-
ti (PSDB-CE), os deputados 
José Carlos Aleluia (DEM-BA), 
Alexandre Baldy (PSDB-GO) 
e José Guimarães (PT-CE), e o 
governador de Goiás, Marco-
ni Perillo (PSDB).

No dia 20 deste mês, 
quando o juiz autorizou o 
pedido para que a presiden-
te seja ouvida na ação, o Pa-
lácio do Planalto informou 
que não iria se manifestar 
sobre o assunto. A presiden-
te foi arrolada pela defesa de 
Eduardo Gonçalves Valadão, 

suspeito de integrar o esque-
ma investigado.

Os primeiros depoimen-
tos de testemunhas indicadas 
por réus na Operação Zelo-
tes começaram nessa segun-
da-feira (25). Ontem, o juiz 
Vallisney de Souza Oliveira 
deveria outvir mais quatro 
testemunhas. Havia ainda 
a possibilidade de que a ré 
Cristina Mautoni Marcondes 
Machado também deveria 
ser ouvida.

O ex-ministro da Secre-
taria-Geral da Presidência da 
República e ex-chefe de gabi-
nete do ex-presidente Lula, 
Gilberto Carvalho, prestou na 
segunda-feira (25) depoimen-
to como testemunha em ação 
penal da Operação Zelotes. 

Após o depoimento, Car-
valho disse à imprensa que a 
denúncia de que houve com-
pra e venda de medidas pro-
visórias nos governos de Lula 
e da presidente Dilma Rous-
seff é absurda.

“O que ofende o bom sen-
so é essa acusação de que o 
Governo Federal, o Executivo, 
vendeu, trocou MP [medida 
provisória] por benefício. Isso 
é um absurdo total”, disse.

As investigações sobre a 
denúncia de compra de MPs 
foram feitas na Operação Ze-
lotes, deflagrada pela Polícia 
Federal, em março do ano 
passado.

Juiz fixa prazo para 
Dilma se manifestar

OPEraÇÃO ZElOTEs PSD apresenta 
propostas a 
ministro sobre
crescimento 
Daniel lima 
Da Agência Brasil 

O ministro da Fazenda, 
Nelson Barbosa, recebeu 
ontem de representantes do 
PSD propostas para a reto-
mada do crescimento e de-
senvolvimento econômico do 
país, com “sustentabilidade e 
justiça social”. O partido de-
fende as reformas tributária 
e da Previdência, ampliação 
e simplificação do acesso a 
linhas de financiamento para 
aumento das exportações, in-
clusive para pequenas e mé-
dias empresas, e a criação de 
um comitê intergovernamen-
tal de competitividade.

Após o encontro, o lí-
der do PSD na Câmara dos 
Deputados, Rogério Rosso 
(DF), destacou a preocupa-
ção do ministro em estabi-
lizar a economia e controlar 
a inflação. Segundo Rosso, o 
ministro pretende estudar as 
propostas do PSD “com agili-
dade” e levá-las à presidente 
Dilma Rousseff, “para que 
o Governo Federal coloque 
como filosofia a proteção ao 
emprego e as empresas com 
produtividade”.

“Preparamos um docu-
mento simples, mas que de-
monstra a visão da bancada 
para a economia em 2016.” 
De acordo com o líder do 
PSD, a bancada considera ne-
cessário entender que o país, 
com dimensões continentais, 
têm muitas potencialidades e 
vocações econômicas origi-
nais e precisa levar isso em 
conta. Rosso ressaltou, po-
rém. que o Brasil tem carac-
terísticas produtivas, e não 
especulativas.

FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Beatriz Bulla
Da Agência Estado
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A Anistia Internacio-
nal denuncia, em relatório 
divulgado ontem, dezenas 
de casos de jovens que se 
encontram no corredor da 
morte no Irã e em risco de 
execução por crimes supos-
tamente cometidos quando 
eram menores.

O documento diz que 
essa situação mostra o total 
desrespeito das autoridades 
iranianas pela lei interna-
cional, que proíbe expressa-
mente o recurso à pena de 
morte nessas circunstâncias.

“O Irã, apesar das muitas 
tentativas para limpar a sua 
imagem, continua a ser um 
dos mais cruéis executores 
no mundo inteiro e continua 
a condenar à pena capital 
meninas de apenas 9 anos e 
rapazes de 15 anos”, afirma o 
texto divulgado pela organi-
zação de direitos humanos, 
com sede em Londres.

O relatório assegura 
que numerosos jovens no Irã 
aguardam nos “corredores 
da morte” por crimes come-
tidos quando tinham menos 
de 18 anos. Também desmis-
tifica as recentes tentativas 
das autoridades iranianas 
de ocultar as contínuas vio-
lações dos direitos das crian-
ças e as críticas por ser con-
siderado um dos países que 
mais faz execuções de meno-
res condenados.

“Crescer no corredor da 
morte. A pena de morte e os 
delinquentes adolescentes 
no Irã” é o nome do relatório 
que revela, ao longo de 108 
páginas, diversos casos de 
jovens condenados à morte 
e censura as autoridades de 
Teerã pelo anúncio de im-
portantes progressos nessa 
área, apesar de terem falha-
do na abolição da pena de 
morte aplicada a menores 

de 18 anos.
“Este relatório revela o 

vergonhoso desrespeito do 
Irã pelos direitos das crian-
ças. O Irã é um dos poucos 
países que continua a exe-
cutar delinquentes juvenis 
numa flagrante violação da 
proibição legal e absoluta 
em aplicar a pena de mor-
te a pessoas com menos de 
18 anos no momento de 
crime”, diz Said Boumedou-
ha, vice-diretor da Anistia 
Internacional para o Pro-
grama do Oriente Médio e 
Norte da África.

“Apesar de diversas re-
formas no âmbito da Justiça, 
o Irã permanece muito atrás 
do resto do mundo, manten-
do leis que permitem que 
meninas com apenas 9 anos 
e rapazes com 15 anos sejam 
condenados à morte”.

As autoridades irania-
nas estabeleceram, em maio 
de 2013, alterações no Có-
digo Penal Islâmico, permi-
tindo aos juízes substituir 
a pena de morte por uma 
punição alternativa baseada 
em uma avaliação do cres-
cimento e da maturidade 
mental do jovem indiciado 
no momento do crime.

No entanto, essas me-
didas não evitaram que o 
Irã continue a desrespeitar 
o compromisso assumido 
há duas décadas, quando o 
país ratificou a Convenção 
sobre os Direitos das Crian-
ças, destinada à abolição 
total da pena de morte con-
tra adolescentes acusados 
de crimes.

O relatório da Anistia In-
ternacional registra 73 exe-
cuções de adolescentes de 
2005 a 2015. De acordo com 
a Organização das Nações 
Unidas, pelo menos 160 ado-
lescentes condenados estão 
atualmente no corredor da 
morte. A ONG sugere que o 
número total pode ser muito 
mais elevado, pelo fato de a 
aplicação da pena de morte 
no Irã ser frequentemente 
mantida em segredo. 

Dezenas de jovens acusados 
de crimes estão no corredor 
da morte para execução

Anistia denuncia condenação de 
menores à morte pela Justiça do Irã
Da Agência Lusa

Foto: Andrew Medichini-Associated Press-Estadão Conteúdo

O presidente iraniano, Hassan Rouhani, e o papa Francisco conversam descontraidamente durante o encontro, no Vaticano 

Roma (AE) - O papa 
Francisco e o presidente 
iraniano, Hassan Rouhani, 
se reuniram na manhã des-
sa terça-feira no Vaticano. 
Trata-se do primeiro en-
contro entre um pontífice e 
um chefe de Estado irania-
no desde 1999.

O encontro ocorre no 
segundo dos quatro dias de 
visita de Rouhani à Itália e à 
França - a primeira viagem 
da autoridade ao exterior 
desde que as sanções inter-

nacionais contra o Irã fo-
ram afrouxadas, neste mês.

A maior parte da visita 
de Rouhani é concentrada 
no impulso das relações 
econômicas iranianas com 
a Europa. O encontro com o 
papa, porém, atrai interes-
se diante dos laços próxi-
mos que o Vaticano e o Irã 
tiveram durante anos.

O Vaticano tem pedido 
há tempos um acordo nego-
ciado para a guerra civil de 
quase cinco anos na Síria e 

apoiou a participação de Tee-
rã nesse processo, mesmo 
com objeções de governos 
árabes e ocidentais que dese-
jam a queda do poder do pre-
sidente sírio, Bashar al-Assad.

No ano passado, o re-
presentante da Santa Sé 
para as instituições da Or-
ganização das Nações Uni-
das em Genebra disse que 
o Irã era “parte integral do 
diálogo e da negociação” 
para a paz no Oriente Médio 
e em particular para “uma 

resposta comum, coorde-
nada e razoável” ao Estado 
Islâmico na Síria. Em outu-
bro, o Irã foi convidado pela 
primeira vez para partici-
par de conversas multilate-
rais para tentar encerrar a 
crise na Síria.

Em discurso à comu-
nidade de empresários 
italianos mais cedo ontem, 
Rouhani citou o Alcorão, 
dizendo que “a igreja, a si-
nagoga e a mesquita devem 
conviver lado a lado”. 

Papa Francisco realiza encontro 
histórico com presidente iraniano 

VAtICAno

Kuala Lumpur - O pri-
meiro-ministro da Malásia, 
Najib Razak, foi inocentado 
por um órgão investigativo 
do país nessa terça-feira. Se-
gundo a promotoria, quase 
US$ 700 milhões transferi-
dos para uma conta bancá-
ria do premiê antes de sua 
reeleição em 2013 foram 
uma “doação pessoal” da fa-
mília real da Arábia Saudita, 
não configurando nenhum 
crime. Najib está no poder 
desde abril de 2009.

O procurador-geral ma-
laio, Mohamed Apandi Ali, 
não nomeou um doador sau-
dita específico nem disse qual 
seria o propósito da doação 
de US$ 681 milhões na conta 
de Najib em março de 2013. 
Apandi disse que, desse mon-
tante, US$ 620 milhões foram 
devolvidos à família real sau-
dita cinco meses depois.

O caso gerou protestos 
nas ruas da Malásia, após o 
episódio se tornar público 
no último verão local. Ago-
ra, a conclusão oficial não 

deve acabar com as dúvi-
das da população local so-
bre os fundos.

Najib já havia negado 
anteriormente qualquer ir-
regularidade. As autorida-
des sauditas não estavam 
imediatamente disponíveis 
para tratar do caso.

O Wall Street Journal 
informou em julho que 
uma investigação anterior 
da Malásia havia concluído 
que quase US$ 700 milhões 
entraram nas contas de Na-
jib via bancos, companhias 
e entidades ligadas ao 1Ma-
laysia Development Bhd., 
ou 1MDB, um fundo estatal 
estabelecido por Najib em 
2009 para fomentar o de-
senvolvimento econômico.

A investigação não no-
meou a fonte do dinheiro 
nem como ele foi usado. 
Agora, o fundo tem US$ 11 
bilhões em dívidas e difi-
culdades para renegociá-
-las. O 1MDB foi usado 
para financiar a vitoriosa 
campanha à eleição de Na-
jib em 2013, reportou o 
Journal em dezembro.

Copenhagen, Dinamar-
ca - O Parlamento da Dina-
marca aprovou nessa terça-
-feira, por 81 votos a favor 
e 27 contra, um polêmico 
projeto de lei que permite a 
polícia confiscar dinheiro e 
objetos de valor de mais de 
US$ 1.500 dos refugiados 
requerentes de asilo para 
custear seus gastos com 
alimentação e moradia e li-
mitar o reagrupamento fa-
miliar, enquanto cada caso 
é analisado.

Depois de mais de três 
horas de debate, o governo 
minoritário do Partido Li-
beral aprovou o projeto de 
lei com apoio da oposição, o 
Partido Social Democrata e 
o populista Partido do Povo 
Dinamarquês, que é contra 
a imigração. Ambos são os 
dois maiores partidos do 
país. Apenas um legislador 
se absteve e outros 70 esta-
vam ausentes.

Diversas alterações 
foram feitas no projeto, in-
cluindo o aumento do valor 

dos itens que os requeren-
tes de asilo podem manter, 
de US$ 440 para US$ 1.500. 
Isso leva em conformidade 
com as regras de bem-estar 
para os dinamarqueses, que 
podem receber benefícios 
sociais quando tiverem bens 
menores do que US$ 1.500.

A Dinamarca recebeu 
cerca de 20 mil requeren-
tes de asilo no ano passado, 
enquanto a vizinha Alema-
nha recebeu 1,1 milhão e a 
Suécia 163 mil.

 “Estamos falando de 
um verdadeiro êxodo”, dis-
se Martin Henriksen, porta-
-voz do Partido do Povo 
Dinamarquês, que é contra 
a imigração. “Mais ainda 
precisa ser feito: nós pre-
cisamos de mais controles 
nas fronteiras. Precisamos 
de regras mais rígidas de 
imigração”, acrescentou.

Os opositores critica-
ram o governo por restrin-
gir as leis de imigração da 
Dinamarca e apelou a uma 
solução europeia comum 
para a crise de imigração 
no continente.

Premiê da Malásia é 
inocentado de acusação 

Dinamarca confiscará 
os bens de refugiados

Paris - A polícia de 
Paris lançou gás lacrimo-
gêneo e taxistas acende-
ram fogueiras em uma 
importante rodovia da 
capital da França ontem 
um dia de paralisações 
nacionais e protestos 
pelas condições de tra-
balho e diante da com-
petição entre os táxis e 
serviços como o Über.

O primeiro-ministro 
Manuel Valls concordou 
em realizar uma reu-
nião emergencial com 
taxistas na tarde des-
sa terça-feira, em uma 
tentativa de diminuir a 
tensão. Os protestos são 
o mais recente desafio 
ao governo socialista, 
no momento em que 
ele tenta modernizar a 
economia e melhorar 
as condições da França 

em um mundo cada vez 
mais globalizado.

Um a cada cinco 
voos foi cancelado nos 
aeroportos de Paris e ou-
tros voos atrasaram, com 
controladores também 
em uma paralisação. Os 
taxistas, por sua vez, pro-
vocavam problemas nas 
vias. Vinte pessoas foram 
detidas em protestos no 
entorno da capital fran-
cesa. A televisão i-Tele 
disse que duas pessoas 
ficaram feridas no aero-
porto de Paris quando 
um ônibus tentou forçar 
sua passagem por um 
bloqueio de taxistas.

Alguns professores e 
outros funcionários pú-
blicos também estiveram 
de braços cruzados nessa 
terça-feira, pedindo me-
lhores salários, reformas 
na educação e melhores 
condições de trabalho.

Greve afeta vários 
setores na França

ESCoLAS, VooS E tÁXIS

Da Agência Estado Da Agência Estado

Da Agência Estado
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BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS

N/NE começa na capital
Evento tem início hoje 
no Centro de Ensino 
da Polícia Militar

Página 24

Botafogo vai a Recife 
enfrentar o Santa Cruz 
em partida amistosa

Começa hoje, em João 
Pessoa, a Copa Norte/Nor-
deste de Basquete em Ca-
deira de Rodas. O evento é 
uma promoção da Confede-
ração Brasileira de Basque-
tebol em Cadeira de Rodas 
(CBBC), com organização 
local da Associação de Fa-
miliares e Deficientes (As-
def ). A abertura oficial será 
às 9h, no Centro de Edu-
cação da Polícia Militar da 
Paraíba, e o evento é aberto 
ao público.

Segundo os organiza-
dores, o campeonato encer-
ra o ciclo de competições 
de basquete em cadeira de 
rodas de 2015, e os times 
disputarão três vagas para 
o Campeonato Brasileiro 
de Basquete em Cadeira de 
Rodas da 3ª Divisão 2016. 
Ao todo, sete equipes estão 
inscritas para a competi-
ção, representando os es-
tados da Bahia, Amazonas, 
Alagoas, Pernambuco, Pa-
raíba e Rondônia.

Para o presidente da 
Asdef, Francisco Izidoro, a 
realização da Copa Norte/
Nordeste em João Pessoa é 
uma excelente oportunida-
de de divulgar o parades-
porto na Paraíba. Ele tam-
bém comentou sobre os 
desafios que a entidade 
enfrentou ao assumir a 
coordenação local da com-
petição “Foi uma decisão 
ousada abraçar esse pro-
jeto, pois tínhamos pou-
co tempo para organizar 
tudo, mas percebemos que, 
quando você cai em cam-
po, você consegue superar 
muitos obstáculos. Um dos 
principais parceiros nesse 
trabalho foi a Polícia Mili-
tar da Paraíba, que cedeu 
o Centro de Educação para 
a realização do campeona-
to”, afirmou o presidente da 
Asdef.

A competição tem 
apoio da Federação das In-
dústrias da Paraíba (Fiep/
Sinditêxtil),  Indústria de 
Alimentos São Braz, Fun-
dação Centro Integrado de 
Apoio à Pessoa com De-
ficiência (Funad), Polícia 
Militar da Paraíba, Secre-

taria de Juventude, Esporte 
e Lazer (Sejel) e Secretaria 
de Juventude, Esporte e Re-
creação (Sejer).

A programação oficial 
começou na última terça-
feira, com a chegada das 
equipes, classificação e de-
finição da tabela de jogos. 
Ontem houve a solenidade 
de abertura, com a presen-
ça de autoridades convida-
das, desfile das equipes e 
apresentações culturais. Os 
jogos ocorrerão das 8h às 
20h, com exceção da sexta-
feira, quando as partidas 
serão realizadas das 8h às 
11h. A cerimônia de pre-
miação das equipes classi-
ficadas está marcada para 
as 11h30.

Segundo o primeiro 
boletim técnico divulgado 
pela CBBC, a Comissão Dis-
ciplinar é composta por: 
professora Maria de Fáti-
ma Fernandes Barbosa – 
Coordenadora Técnica das 
Seleções; professora Ana 

Maria Barbosa – diretora 
da Organização Nacional de 
Entidades de Deficientes 
Físicos (Onedef ); professor 
Romero Ramos de Souza 
– representante da Secre-
taria de Estado da Juventu-
de, Esporte e Lazer (Sejel). 
O coordenador técnico da 
competição é Edson Bolí-
var.

Estarão disputando 
o título da competição as 
equipes da Associação de 
Atletas Baianos de Necessi-
dades Especiais (Aabane); 
Associação dos Deficientes 
Físicos do Amazonas - Ade-
fa (AM); Associação dos De-
ficientes Físicos do Estado 
de Pernambuco - Adefepe 
(PE); Associação dos Defi-
cientes Físicos e Mentais de 
Arapiraca – Adfima (AL); 
Associação dos Deficientes 
Motores de Pernambuco - 
ADM (PE); Associação dos 
Deficientes e Familiares - 
Asdef (PB); Sport Club Vida 
Ativa (RO). No total serão sete equipes na disputa da Copa Norte-Nordeste de Basquete em Cadeira de Rodas

As equipes disputantes brigam por um lugar no pódio e vagas para o Campeonato Brasileiro da 3a Divisão, na temporada 2016, prometendo muita rivalidade em quadra

O Ministério do Esporte, em parce-
ria com o Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel), realizará na 
próxima sexta-feira, uma oficina desti-
nada aos gestores municipais, estadu-
ais e agentes públicos. O encontro será 
no auditório da PBTur, das 14h às 15h, 
quando serão mostrados os passos de 
como elaborar projetos financiados 
pelo Governo Federal ligados ao es-
porte, como Programa Esporte e Lazer 
da Cidade, Programa Segundo Tempo 
e Programa Luta pela Cidadania.

“É gratuito esse encontro e impor-
tantíssimo para que os gestores liga-
dos ao esporte na Paraíba possam ter 
pelo menos a ideia de como ir buscar 

recurso federal para movimentar o es-
porte em sua cidade. Estão convidados 
prefeitos, secretários de esporte, edu-
cação e pessoas que ocupam cargos 
ligados ao segmento”, disse Tibério 
Limeira, titular da Sejel.

Tibério lembrou as dificuldades 
em alguns setores em produzir e ela-
borar projetos e disse esperar que a 
partir do encontro pudesse haver tam-
bém um esclarecimento das dúvidas. 
“Lá vai estar o pessoal do Ministério 
do Esporte responsável por esses pro-
gramas, então, será a hora de todos 
irem e tirarem suas dúvidas. Por mui-
tas vezes, os gestores tentam buscar 
o recurso, mas, sem projeto, se torna 
inviável”, concluiu.

Ministério do Esporte ensina 
na PB como elaborar projetos 

RECURSOS FEDERAIS

Um dos maiores encontros esportivos de João Pessoa, com 
reconhecimento em toda a Paraíba, é a “Pelada do Alan”. Com 
mais de oito anos de existência, esses profissionais anônimos, 

muitos deles que já fizeram história no futebol paraibano e nordestino, 
se concentram no campo da Plantel, no Conjunto Ernesto Geisel, em 
João Pessoa, todos os sábados, para a tradicional competição, que, 
semanalmente reúne cerca de 20 “peladeiros”. “Um orgulho para nós 

que já passamos a casa dos trintões estarmos ainda jogando o que 
mais gostamos de fazer, que é o futebol”, afirmou Alan, idealizador 
da tradicional pelada. Dentre os destaques deste grande encontro 
se pode citar Carlão e Galo, ex-jogadores do Treze-PB; Normando, ex-
Botafogo, além de Alexandre Paiva, Toni, Júlio, Júnior, Marcão, Jailton, 
Sérgio, dentre outros atletas que ao longo dos anos fizeram histórias 
em clubes da Paraíba e de outros estados.

Pelada do Alan

FOtOS: Divulgação

FOtO: Marcos Lima



Roger Federer e Djokovic nas 
semifinais do Open da Austrália

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 27 de janeiro de 2016

É campeão!. O Gama/Clube Maníacos é o primeiro clube 
a se sagrar campeão paraibano de beach soccer na 
categoria Sub-17. A partida foi realizada no último 
domingo, e teve inicio às 9h e foi realizada na arena 
da Federação, na Praia do Cabo Branco, em frente ao 
SESC hotelaria e Corpo de Bombeiros na cidade de 
João Pessoa. O campeão e o vice  receberam o troféu 
BM3 Buerau Digital, e os atletas medalhas alusivas ao 
evento. Os destaques ficaram para o melhor goleiro foi 
Zé Vitor/Maníacos, e o artilheiro Manoel Pedro com 13 
gols/Maníacos, e o melhor jogador ficou com o atleta 
Denilson do clube Palmares/Projeto Gol de Vida.

Campeão no beach soccer

O imbróglio do nosso 
futebol paraibano

Como é dificil fazer futebol na Paraíba. Diga-
se de passagem, se no profissional a coisa está de 
vaca desconhecer bezerro, imagina no amadorismo, 
onde mal existem incentivos, a iniciativa privada 
não investe, os recursos são escassos e os pai-
trocinadores é que cuidam em alavancar cada vez 
mais seus filhos. Coisa do nosso futebol.

Se ainda não bastasse todos esses problemas, 
eis que aparecem alguns mecanismos que impe-
dem a boa tramitação deste segmento nas praças 
esportivas. A burocracia emperra a organização e 
os clubes, muitos deles praticamente falidos, vivem 
a mercê de decisões monocráticas, às vezes até de 
quem não entende e nunca jogou futebol.

Tem sido assim ao longo dos anos. A novela 
sempre se repete e 2016 não começou diferen-
te. Basta ver a nossa Primeira Divisão do Futebol 
Paraibano de Profissionais. Portões fechados (sem 
torcida) devido a falta de laudos...ora...a história 
tem se repetido ao longo dos anos.

Desde que me tornei adepto do esporte pa-
raibano, brasileiro e mundial, principalmente nesta 
modalidade que é a paixão de todo o mundo, me 
refiro ao futebol, que, na Paraíba, é este lenga-len-
ga. Em vez de contribuirmos para o crescimento, 
desenvolvimento deste esporte, o que vemos é o 
emperramento deste desenvolvimento. 

Os clubes, por suas vezes, também caem neste 
erro, porém, são eles o que podemos dizer de me-
nos culpados, já que existem barreiras para atra-
palhar. Onde vamos parar! ainda teremos cenas de 
novos capítulos!.

As inscrições, no entan-
to, prosseguem somente 
até amanhã e não haverá 
prorrogação, conforme 
disse ontem o presidente 
da Federação Paraibana de 
Futsal, desportista Bosco 
Crispim.

Futsal II

Uma reunião às 20h de hoje, na creche Calula Leite, no 
Conjunto Ernesto Geisel, em João Pessoa, vai definir os 
dois jogos das semifinais da IV Copa Kashima de Futebol 
Sub-15, temporada de 2015. América de Caaporã, Vitória 
de João Pessoa, Escolinha Tibério Limeira e Revelação 
Futebol Clube são as classificadas para as semifinais. Os 
dirigentes debaterão o prosseguimento da competição, 
que provalvemente terá rodada no próximo sábado.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A Federação Paraibana 
de Futsal continua com 
inscrições abertas para 
o Campeonato Paraiba-
no 2016 nas categorias 
Sub-8, Sub-10, Sub-12, 
Sub-14, Sub-17 Feminina 
e Sub-20 Masculina.

Futsal I

Futebol de base

Suíço se classifica com 
vitória sobre o tcheco 
Tomas Berdych por 3 a 0

Tetracampeão do Austra-
lian Open, Roger Federer vai, 
mais uma vez, disputar uma 
vaga na decisão. Na madru-
gada desta terça-feira, o suíço 
não teve trabalho para passar 
pelo tcheco Tomas Berdych, 
em 3 sets a 0, parciais de 7-6 
(7-4), 6-2 e 6-4, em sua 80ª 
vitória no torneio, e avançar 

às semifinais. Em sua 12ª 
semi no Grand Slam austra-
liano, Federer encara agora 
o sérvio Novak Djokovic, que 
confirmou sua condição de 
primeiro cabeça-de-chave na 
Austrália e venceu o japonês 
Kei Nishikori, também em 
sets diretos, com parciais de 
6-3, 6-2 e 6-4, nas quartas de 
final.

Embora tenha tido certa 
tranquilidade para avançar, 
Federer começou a partida 

com um susto, sendo que-
brado no terceiro game do 
jogo e saindo em desvanta-
gem. Berdych, porém, não 
soube aproveitar a vantagem 
e levou o troco logo em se-
guida. A vitória do suíço na 
parcial, contudo, só viria no 
tie-break.

Depois disso, o atual nú-
mero 3 do mundo se mostrou 
mais confortável em quadra 
e as duas parciais seguintes 
vieram com mais tranqui-

lidade. No segundo set, por 
exemplo, Federer conseguiu 
a quebra logo no primeiro 
serviço de Berdych e teve 
tranquilidade para fechar em 
6-2, abrindo 2 sets a 0.

No set que seria o derra-
deiro, o tcheco tentou, mais 
uma vez, ameaçar, novamen-
te quebrando Federer. Mais 
uma vez, porém, também 
perdeu o saque em seguida 
e pagou o preço: 6-4 para o 
suíço.

Roger Federer conseguiu a vitória de número 80 no Aberto da Austrália e agora vai encarar o número 1 do ranking da ATP

Rio anuncia a conclusão de mais 2 arenas
A Prefeitura do Rio de 

Janeiro anunciou esta sema-
na, a conclusão de mais duas 
arenas para os Jogos Olímpi-
cos. As instalações que já são 
dadas como 100% concluí-
das pelo órgão são a Arena 
Carioca 1, que receberá os 
jogos de basquete masculino 
e a fase final do basquete fe-
minino, e o Centro Olímpico 
de Hóquei Sobre a Grama, 
em Deodoro.

No próximo fim de sema-
na, nos dias 30 e 31 de janeiro, 
a Arena Carioca 1 receberá o 
torneio Aquece Rio Femini-
no de Luta Olímpica, terceiro 
evento-teste a ser realizado 
no local - os outros foram o 
Torneio Internacional Femi-
nino de Basquete e a Copa do 
Mundo de Halterofilismo  Pa-
ralímpico. O Centro de Hóquei 
foi testado em novembro.

Além destas, outras seis 
instalações já estão concluídas: 

OLIMPÍADAS

COI libera a participação de transgêneros
Comitê Olímpico Inter-

nacional (COI) liberou atle-
tas transgêneros a competi-
rem nos Jogos Olímpicos do 
Rio de Janeiro de 2016, sem 
necessidade de cirurgia. Em 
comunicado divulgado no 
site oficial, a entidade ressal-
tou que no caso dos eventos 
voltados para mulheres, os 
atletas terão que demonstrar 
que o nível de testosterona 
está dentro dos limites per-
mitidos para a competição. 

Já nas categorias masculinas, 
não haverá restrições quanto 
a participação.

A entidade divulgou o 
comunicado, após a informa-
ção ter sido antecipada pela 
revista online Outsports, 
que teve acesso a documen-
tos durante uma discussão 
realizada em novembro de 
2015. O comunicado oficial 
do COI reconheceu a neces-
sidade de inclusão dos atle-
tas nas categorias. “É neces-

sário assegurar que atletas 
transgêneros não sejam ex-
cluídos da oportunidade de 
participar de competições 
esportivas”, diz um dos tópi-
cos da nota.

O Comitê também reco-
nheceu que a regra anterior 
era desnecessária. “Reque-
rer uma cirurgia anatômica 
como algo imprescindível 
para preservar a competição 
não é necessário, e é incon-
sistente com o desenvolvi-

mento das leis e as noções de 
direitos humanos”.

Anteriormente, os atle-
tas transgêneros eram obri-
gados a fazer a cirurgia, e 
ainda tinham que realizar 
um período de dois anos de 
tratamento com hormônios 
para que a troca de gênero 
fosse reconhecida legalmen-
te. Com a nova regra, diver-
sos competidores ganharão 
uma nova chance de partici-
par das Olimpíadas de 2016.

SEM DISCRIMINAÇÃO

Arena do Futuro (handebol 
e goalball) e Centro Interna-
cional de Transmissão (IBC), 
no Parque Olímpico; pista de 

Mountain Bike, pista de BMX 
e circuito de Canoagem Sla-
lom, no Complexo Esportivo de 
Deodoro; e o campo de golfe. 

Ainda de acordo com balanço 
da Prefeitura, o Parque Olím-
pico da barra da Tijuca está 
100% concluído.

As obras para os Jogos Olímpicos do Rio continuam aceleradas e 8 arenas já foram concluídas
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Muricy confirma Paulo Victor
FLAMENGO x ATLÉTICO-MG

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 27 de janeiro de 2016

Muralha vai para o banco 
na partida de hoje à noite 
pela Copa Sul-Minas-Rio

O Flamengo fez ontem, 
na Gávea, seu último treino 
antes de enfrentar o Atléti-
co-MG, pela Copa Sul-Minas
-Rio. Sob calor que passava 
dos 35 graus, o técnico Mu-
ricy Ramalho confirmou que 
a equipe titular será a mes-
ma que começou o amistoso 
contra o Ceará, o primeiro 
compromisso do ano.

Assim, Paulo Victor foi 
o escolhido para começar a 
partida, vencendo por ora o 
duelo com Alex Muralha pela 
vaga de titular do gol rubro-
negro. Além disso, Everton 
e Gabriel foram mantidos. O 
time que começa o jogo con-
tra o Atlético-MG, hoje, no 
Mireirão, às 21h45 será Pau-
lo Victor, Rodinei, Wallace, 
Juan e Jorge; Marcio Araújo, 
Willian Arão, Everton e Ga-
briel; Emerson e Guerrero.

Nesta partida o Flamen-
go não terá Mancuello e Alan 
Patrick. Isso porque o regula-
mento da competição deter-
mina que, apesar de ser um 
torneio de caráter amistoso, 
os jogadores estejam regula-
rizados no BID da CBF. Des-
sa forma, Os dois jogadores 
não viajaram com a equipe 
para Belo Horizonte, já que a 
janela de inscrições de atle-
tas provenientes do exterior 
abre hoje.

O recém-contratado Gus-
tavo Cuéllar fez mais uma ses-
são de treinos físicos ontem. 
O colombiano de 23 anos ain-

da resolve questões burocráti-
cas referentes à transferência 
e, por isso, ainda não assinou 
contrato e não foi apresenta-
do oficialmente.

Atlético-MG
O técnico Diego Aguirre 

tinha duas dúvidas para en-

frentar o Flamengo. Tinha, 
ainda tem, mas agora não 
são as mesmas. Luan ainda 
não tinha sido vetado, mas 
foi, na última segunda-fei-
ra, após ter constatada uma 
tendinite na perna direita. O 
jogador sequer foi a campo. 
Thiago Ribeiro, outro que 

ainda é uma incógnita, par-
ticipou de apenas uma parte 
do treinamento. O atacante 
Carlos, que trabalhava nor-
malmente, agora se junta 
ao companheiro de posição 
como os jogadores que têm 
sua estreia em xeque. 

Em uma dividida com 

Marcos Rocha, Carlos machu-
cou o tornozelo direito e saiu 
de campo carregado pelo 
massagista Belmiro, sentin-
do muitas dores. No seu lu-
gar, entrou Henrique. Diego 
Aguirre, primeiramente, co-
mandou uma atividade tática 
de ataque contra defesa. Por 

último, um rápido coletivo 
– este já sem a presença de 
Thiago Ribeiro. O time titular 
foi formado por Victor, Mar-
cos Rocha, Leonardo Silva, 
Jemerson, Douglas Santos, 
Leandro Donizete, Rafael Ca-
rioca, Dátolo, Patric, Giovanni 
Augusto e Lucas Pratto.

Os jogadores rubro-negros ouvem explicações do goleiro Paulo Victor, no sentido de como se comportar em campo, principalmente no setor defensivo do Fla

O Fluminense se prepara para a 
estreia na Primeira Liga, hoje, contra 
o Atlético-PR, no Raulino de Oliveira. 
Após a pré-temporada nos Estados 
Unidos, o técnico Eduardo Baptis-
ta pode ter problemas para escalar 
a equipe. O atacante Fred é dúvida, 
pois não atuou nos jogos da Copa 
Florida por conta de um desconforto 
muscular. Além dele, o zagueiro Rena-
to Chaves e o atacante Richarlison não 
foram regularizados.

A pior situação é do ataque pois, 
sem Fred e Richarlison, Eduardo Bap-
tista só poderá contar com o experien-
te Magno Alves para a posição. Já na 
defesa, a situação é mais confortável. 

Mesmo sem Renato Chaves e Henri-
que, que espera a abertura da janela in-
ternacional para ser inscrito como atleta 
do Flu, o elenco tem muitas opções para 
o setor. O jovem Nogueira destacou a 
força dos tricolores na zaga e espera 
aprender com os novos reforços.

“A defesa do Fluminense está com 
um setor muito forte, com atletas ex-
perientes. Como sou jovem, vou ten-
tar absorver essa experiência e correr 
atrás do meu espaço. A expectativa é 
de um excelente ano. Temos um grupo 
forte e a concorrência pelas vagas está 
boa. Tenho tudo para crescer nesta 
temporada. Vou buscar aprender com 
meus companheiros que são mais ex-
perientes”, disse o jovem.

Atlético-PR
O Atlético-PR já está na cidade em 

que iniciará oficialmente a tempora-
da de 2016. O grupo, que treinou nas 
Laranjeiras de manhã, chegou a Volta 
Redonda na tarde de ontem. O Fura-

Fluminense com problemas 
para jogo com Atlético-PR

PRIMEIRA LIGA

cão enfrenta o Fluminense às 19h30 
(horário de Brasília) hoje, pela Copa 
Sul-Minas-Rio.

A delegação conta com 20 joga-
dores. Entre eles estão o lateral-direito 
Léo, o zagueiro Paulo André, o meia 
Vinícius e o atacante Anderson Lopes 
- quatro dos sete reforços para 2016.

O zagueiro Thiago Heleno, o late-
ral-esquerdo Pará e o atacante André 
Lima, por outro lado, ainda não têm 
condições de jogo. O primeiro aguar-
da regularização (só pode ser registra-
do a partir de quinta); os outros dois 
não estão 100% fisicamente e serão 
preservados.

O Furacão, com isso, deve ter We-
verton; Eduardo, Cleberson (Christián 
Vilches), Paulo André e Roberto; Deivid, 
Otávio e Vinícius; Marcos Guilherme, 
Anderson Lopes (Sidcley) e Crysan.

Eduardo Baptista, técnico do Fluminense
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Uma comissão técnica 
com a garganta em dia para 
deixar o Vasco com o fôle-
go necessário para encarar 
a temporada. Na manhã de 
ontem, o elenco vascaíno deu 
sequência na bateria de trei-
namentos físicos e técnicos 
visando a estreia no Cam-
peonato Carioca, domingo, 
às 17h (de Brasília), contra o 
Madureira, em São Januário. 
E se os jogadores demonstra-
ram bom preparo, Jorginho 
e Joelton Urtiga não ficaram 
para trás. Incansável, a dupla 
fez da voz uma arma para mo-
tivar os comandados.

O trabalho, que durou 
pouco mais de uma hora e 
meia, foi dividido em três 
partes: aquecimento com 
embaixadinhas com uma 
bola menor do que a oficial 
e de borracha; roda de bobo 
com limite de toques e, por 
fim, disputas em campo re-

duzido com o objetivo de fa-
zer a bola ultrapassar balizas 
sem goleiro. Com o prepara-
dor físico Joelton Urtiga no 
comando da atividade, Jorgi-
nho misturou palavras de in-
centivo e orientação: “Temos 
que ser intensos no nosso 
objetivo. Perdeu a bola? Cor-
re atrás do adversário. Quero 
pressão no homem que está 
com a bola”, gritava ao mes-
mo tempo em que aplaudia 
as ações dos jogadores.   

Com palmas em ritmo 
acelerado, Joelton também 
tratava de não deixar o can-
saço tomar conta dos atletas. 
Ao mesmo tempo em que o 
grupo era cobrado, elogios 
podiam ser ouvidos da ar-
quibancada de São Januário 
ao término de cada atividade 
bem executada:   

“Isso aí, xará! Muito bom”, 
disse o treinador para Jorge 
Henrique já na reta final.

Jorginho prepara time 
para estreia no Carioca

VASCO DA GAMA

Técnico vascaíno tem usado muita conversa para exigir dos atletas

Real oferece 
R$ 155 milhões 
por ano para 
ter Neymar

O suposto interesse do 
Real Madrid em Neymar segue 
fazendo barulho na Espanha. 
Embora o atacante esteja cada 
vez mais identificado com o 
Barcelona e afirme constan-
temente que quer fazer his-
tória no clube, a imprensa 
local continua a dar destaque 
ao rumor de que o clube me-
rengue vai tentar “roubar” o 
astro de seu maior rival. O 
jornal “Sport” afirmou ontem 
que Florentino Pérez tentará 
convencer o brasileiro a fa-
zer a polêmica troca pagan-
do um salário anual de € 35 
milhões (R$ 155 milhões).

O diário catalão afirma 
que o presidente merengue 
está decidido a vender Cris-
tiano Ronaldo ao fim da tem-
porada e estremecer o mer-
cado novamente com uma 
contratação bombástica para 
o lugar do luso. Florentino es-
taria arrependido por não ter 
brigado mais intensamente 
pela contratação do brasileiro 
em 2013, vendo seu sucesso 
no Barça hoje. Por isso, não 
pouparia esforço para levar 
Neymar, pagando a cláusula 
rescisória do brasuca: € 190 
milhões (R$ 844 milhões).

Para tentar fazer com 
que Neymar “imite” Figo - que 
gerou polêmica ao trocar o 
Barça pelo Real em 2000 -, o 
presidente do Real Madrid po-
deria usar como trunfo a úni-
ca insatisfação de Neymar na 
Espanha: o processo no qual é 
acusado de fraude fiscal, junto 
a seu pai.
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O Botafogo encerra 
preparação para estreia 
com partida de luxo

Belo e Santa Cruz no Arruda
AMISTOSO DIFÍCIL

O Botafogo realiza hoje 
o último e mais difícil amis-
toso da pré-temporada. O 
Belo vai encarar o Santa 
Cruz de Recife, às 20h30, no 
Estádio do Arruda, na capi-
tal pernambucana. Os dois 
times se preparam para a 
estreia nos campeonatos es-
taduais, no próximo fim de 
semana. O Botafogo vai até 
Cajazeiras enfrentar o Para-
íba, na abertura do Campe-
onato Paraibano. Já o Santa 
Cruz terá um clássico contra 
o Náutico, pelo pernambu-
cano. Nos últimos jogos das 
duas equipes, o Botafogo 
perdeu para o Náutico na 
Arena Pernambuco, por 2 
a 0, e o Santa Cruz vem de 
uma vitória sobre o Flamen-
go por 3 a 1, no último do-
mingo no Arrudão.

O técnico Itamar Schul-
le pretende fazer algumas 
experiências no Botafogo, 
no segundo tempo do jogo, 
sobretudo com alguns jo-
gadores que não vinham 
jogando, porque estavam se 
recuperando de contusões. 
Este é o caso de Carlinhos, 
Ailton e Nildo, por exemplo. 
O time que começará jogan-
do deverá ser o mesmo dos 

Ricardinho 
deve desfalcar 
o Auto Esporte 
contra o Atlético

Dois reforços 
chegam ao time 
cajazeirense
para a estreia 

O meia Ricardinho 
pode ser um desfalque na 
estreia do Auto Esporte 
quando terá pela frente o 
Atlético de Cajazeiras, na 
estreia das duas equipes 
no Campeonato Paraibano. 
O experiente jogador não 
vem treinando e vem sendo 
poupado nos treinamentos 
para ter condições de jogo. 
Ele sente dores na coxa es-
querda e pode ser proble-
ma para o Macaco.

Dentro de campo o 
treinador Indio Alagoa-
no vai buscando a forma-
ção ideal para encarar o 
Trovão Azul, no início da 
competição, que deve co-
meçar no sábado. Ele sabe 
que jogar em casa é uma 
obrigação de começar ven-
cendo e alerta ao grupo da 
responsabilidade de buscar 
os três pontos na estreia. 
“Vencer em casa é funda-
mental para começar com o 
pé direito a disputa. Espero 
que o grupo pode render o 
esperado no que estamos 
fazendo nos treinos”, dis-
se. Quem está integrado ao 
grupo é o meia Janderson, 
de 22 anos, que veio do Ja-
cobina-BA. Ele espera ser 
regularizado para ter con-
dições de jogo e enfrentar 
o Trovão Azul, em João Pes-
soa, na estreia da equipe no 
Paraibano de 2016. 

Os últimos reforços do 
Atlético de Cajazeiras, o za-
gueiro Caio e o volante Láza-
ro, para o Campeonato Pa-
raibano, estão integrados ao 
elenco e regularizados para a 
estreia da equipe no Paraiba-
no, marcado para o sábado. O 
presidente do clube, Essuélio 
Morais, corre contra o tempo 
para deixar os atletas aptos 
para pegar o Auto Esporte, 
em João Pessoa. Ele ressal-
tou que a meta é deixar todos 
os jogadores à disposição da 
comissão técnica. “ Acredito 
que até sexta-feira os nomes 
deles já estejam constan-
do no BID da CBF. A torcida 
pode ficar tranquila, pois 
nosso treinador vai poder co-
locar em campo o que há de 
melhor no elenco”, avaliou.

Com relação a novos re-
forços o dirigente pretende 
aguardar o comportamen-
to do grupo para avaliar se 
existe necessidade de buscar 
outros jogadores. Ele ressal-
tou que o Atlético montou 
uma base forte e que vai dar 
muito trabalho na competi-
ção. Segundo  ele, quem tiver 
pensando que o Trovão Azul 
vai apenas disputar  está to-
talmente enganado. “Não es-
tamos para moleza, mas tra-
balhando para brigar pelas 
primeiras colocações e quem 
sabe conquistar o título. To-
das as vezes o Atlético dá tra-
balho aos considerados favo-
ritos e não será desta vez que 
vamos amolecer”, comentou. 

No último sábado, na Arena Pernambuco, o time paraibano jogou amistosamente com a equipe do Náutico e perdeu pelo placar de 2 a 0

amistosos anteriores.
“É mais uma oportuni-

dade para dar entrosamento 
à equipe. A tendência é man-
ter uma base, e corrigir as fa-
lhas apresentadas nos jogos 
anteriores. O Botafogo é uma 
equipe em formação, mas já 
identificamos uma evolução. 
Estes testes contra grandes 
equipes é muito bom, porque 
enfrentaremos times des-
te porte no Campeonato do 

Nordeste. Desta forma, pode-
mos testar realmente a equi-
pe. O momento é este, não 
importa os resultados, e sim 
o comportamento da equi-
pe, nas diversas situações de 
jogo”, disse o treinador.

O Botafogo, apesar de 
estar apresentando um bom 
futebol, ainda não venceu 
uma equipe profissional nes-
ta pré-temporada. O Belo 
empatou em 0 a 0 contra o 

Náutico, no Almeidão, de-
pois repetiu o placar contra 
o ABC, em Natal, e no último 
domingo, perdeu para o Náu-
tico, na Arena Pernambuco, 
por 2 a 0. 

O Santa Cruz fez dois jo-
gos treino com equipes ama-
doras, o Agape, 6 a 0, e um 
selecionado de Chã Grande, 
8 a 0. No último domingo, 
enfrentou o Flamengo do 
Rio de Janeiro e venceu por 

3 a 1. Os jogadores da Cobra 
Coral aprovaram o amistoso 
contra o Botafogo, que eles 
consideram um bom teste. 
“Os dois primeiros jogos fo-
ram treinos coletivos. A par-
tida contra o Flamengo e esta 
agora contra o Botafogo são 
bons testes, para sabermos 
como realmente estamos 
para a estreia no Campeo-
nato Pernambucano”, disse o 
atacante Keno.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Treze trabalha firme para regularizar os jogadores
Regularizar os jogado-

res para começar o Parai-
bano com a força máxima. 
Uma missão do Treze na 
semana que antecede a es-
treia do time na competi-
ção que está marcado para 
o próximo sábado. Entre os 
atletas o mais otimista é o 
zagueiro Rafael, que espera 
ter condições de jogo para 
encarar o Santa Cruz de 
Santa Rita. Para o geren-
te de futebol, Gil Baiano, 
todo esforço é válido para 
colocar a força máxima em 
campo. “Uma semana de-
cisiva para que possamos 
regularizar os atletas, prin-
cipalmente os reforços que 
estão chegando. Queremos 
dar condições à comissão 
técnica para escalar uma 

PARAIBANO 2016

Campinense mantém planejamento para competição
 Independente dos pro-

blemas extracampo, com re-
lação ao início do Campeona-
to Paraibano, o Campinense 
mantém o planejamento da 
semana para a possível estreia 
no próximo sábado, diante 
do Centro Sportivo Paraibano 
(CSP), na Serra da Borbore-
ma. De acordo com o gerente 
de futebol, Luciano Mancha, 
a equipe mantém o foco para 
começar a disputa com a for-
ça máxima à disposição da 
comissão técnica, principal-
mente na regularização dos 
atletas.

   De acordo com o diri-
gente todas as providências 
foram tomadas para que a Ra-
posa possa começar vencen-
do o Tigre em seus domínios. 

“Queremos fazer a nossa par-
te para que na estreia o Cam-
pinense esteja pronto para o 
desafio. Peço aos jogadores 
que foquem as atenções para 
o Paraibano”, disse. Nas qua-
tro linhas do gramado o trei-
nador Francisco Diá ainda não 
sabe quem mandará a campo 
para a estreia. De acordo com 
o comandante rubro-negro 
existem algumas dúvidas que 
serão definidas nos treinos da 
semana. Ele mantém segredo 
e só definirá o time momentos 
antes da partida.

   “Tenho uma base mas 
prefiro aguardar os últimos 
treinamentos para saber os 
onze que mandarei a campo. 
Espero contar com a força má-
xima para começar vencendo”, 

observou. Sobre a campanha 
da equipe nos amistosos, 
quando venceu os seleciona-
dos de Sossego (4 a 0), Serra 
Redonda (1 a 0) e Galante (6 
a 0), Baraúnas-RN (4 a 0) e o 
empate contra o América-RN 
(0 a 0), Diá avaliou de positivo 
pela movimentação do grupo. 
O comandante raposeiro afir-
mou que o grupo colaborou 
com o trabalho da pré-tempo-
rada.

“Foram observações po-
sitivas para um grupo que 
manteve a base e contratou al-
guns reforços para completar 
o elenco. Tivemos uma evolu-
ção nas partidas, onde temos 
que corrigir os erros para que 
não aconteça no Paraibano”, 
comentou. 

ESQUECER PROBLEMAS

equipe forte”, frisou.
O treinador Marcelo Vi-

lar “quebra a cabeça’ para 

corrigir os erros e acertar 
o Galo da Borborema para 
a estreia na competição. A 

derota para o Centro Spor-
tivo Paraibano (2 a1), ainda 
repercute nas hostes galis-
ta, com uma fraca atuação 
dos jogadores. De acordo 
com o ex-técnico do Bota-
fogo, o time foi apático e 
sem reação para buscar um 
resultado positivo. “Temos 
que corrigir os erros para 
não acontecer no Parai-
bano. Agora não podemos 
errar, já que vale pontos”, 
observou. Vilar faz amanhã,  
o último coletivo da sema-
na no Estádio Presidente 
Vargas, quando definirá os 
onze para a estreia.

Segundo ele, várias mu-
danças podem acontecer, 
mas prefere aguardar os 
treinos para definir quem 
vai a campo. “Temos que 

corrigir para depois esco-
lher quem vai começar a 
partida. O grupo está cons-
ciente da responsabilidade 
de mudar para que o Tre-
ze possa voltar a ganhar”, 
avaliou. Um dos mais ani-
mados e acreditando que o 
Treze vai mudar a postura 
é o atacante Lúcio Curió, 
que aguarda uma reação da 
equipe para a estreia no Pa-
raibano. O camisa 9 esquece 
a derrota para o Tigre e foca 
as atenções para fazer um 
jogo melhor e começar ven-
cendo na disputa. “Iremos 
fazer a nossa parte para 
estrear com um resultado 
positivo. A derrota para o 
CSP é página virada e o que 
importa é o Paraibano”, dis-
se Curió.

Jogadores têm treinado firme e já participaram de vários amistosos

Equipe da Raposa continua série de amistosos visando estreia

FOTOS: Divulgação
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Fiocruz apura se as doenças podem ser transmitidas por muriçoca

Zika e chikungunya

FOTO: Reprodução/Internet

Recife - Um estudo de-
senvolvido pelo departamen-
to de entomologia da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
em Pernambuco investiga se 
o zika vírus e a febre chikun-
gunya também podem ser 
transmitidos pelo mosquito 
Culex, conhecido popular-
mente como muriçoca ou 
pernilongo. O levantamento 
investiga ainda se o zika tem 
um menor tempo para a re-

plicação viral no vetor. No 
caso da dengue, o período de 
incubação no inseto dura em 
média de 7 a 15 dias, quando 
só então ele passa a contami-
nar os humanos com a pica-
da. No zika, isso pode ocorrer 
em três dias. O vírus já teve 
a circulação confirmada em 
20 unidades da federação 
em menos de um ano, o que 
espantou as autoridades de 
saúde do País.

A pesquisa é coordenada 
pela pesquisadora Constân-
cia Ayres, do projeto de veto-
res da instituição, e deve ser 
concluída em três semanas. 
“O mosquito principal, que é 
considerado vetor, é o ‘Aedes’. 
O Culex a gente está testando 
pela primeira vez, ninguém 
nunca testou”, destacou a 
pesquisadora - que também 
é vice-diretora de ensino da 
Fiocruz Pernambuco.

A equipe de pesquisado-
res trabalha com uma amos-
tra de 200 mosquitos de cada 
uma das duas espécies que 
foram gerados em laborató-
rio, livres de qualquer infec-
ção. Os insetos foram alimen-
tados com sangue infectado 
por zika. Em seguida, foi ini-
ciada uma perícia minuciosa, 
como a análise no intestino e 
na glândula salivar do inseto 
para verificar a presença do 

material genético do vírus. 
“Se a gente detectar zika na 
glândula salivar significa que 
o mosquito pode transmitir 
o vírus”, afirmou Constância.

A pesquisadora desta-
ca que essa é a primeira vez 
que esse tipo de questiona-
mento é levantado. Segundo 
ela, a primeira epidemia do 
zika surgiu na Micronésia 
e lá não é habitat do Aedes 
aegypti. Então, outras espé-

cies estariam atuando como 
vetor. “Na época analisaram 
o Aedes e não evidenciaram 
o zika. O que acontece é que 
isolaram a relação do zika 
com o Aedes no laborató-
rio, mas a circulação silves-
tre é totalmente diferente. 
Ele pode não ser o principal 
transmissor”, comentou. A 
prioridade do estudo será o 
zika vírus e, posteriormente, 
a febre chikungunya.

Violência contra jornalistas no Brasil 
cresceu em 2015, segundo diz a Fenaj

Policiais estão entre os principais agressores 

José Maria Tomazela
Da Agência Estado

Akemi Nitahara 
Da Agência Estado

Fábio Grellet
Da Agência Estado

Os casos de violência 
contra jornalistas no Bra-
sil aumentaram em 2015, se 
comparados com 2014. Foram 
registrados 137 casos no ano 
passado, enquanto em 2014 
haviam sido 129. O número de 
assassinatos, no entanto, caiu 
de três casos em 2014 para 
dois no ano passado. Os dados 
constam de relatório divulga-
do pela Federação Nacional 
dos Jornalistas (Fenaj).

O jornalista Evany José 
Metkzer, de 67 anos, foi deca-
pitado em Padre Paraíso (MG), 
onde morava e mantinha o 
blog Coruja do Vale. Seu corpo 
foi encontrado em 18 de maio. 
O outro jornalista assassinado 
em 2015 foi o paraguaio Gerar-

do Ceferino Servián Coronel, 
de 44 anos, morto a tiros em 
Ponta Porã (MS), onde morava, 
em 5 de março. Ele trabalhava 
na rádio Ciudad Nueva, de San-
ta Pytã, distrito de Pedro Juan 
Caballero, cidade paraguaia 
que faz fronteira com Ponta 
Porã. Também foram mortos 
em 2015 nove profissionais 
de comunicação que não eram 
jornalistas, de acordo com a 
Fenaj: cinco radialistas, dois 
blogueiros e dois comunica-
dores que atuavam em rádios 
comunitárias.

Além dos dois homicí-
dios, jornalistas foram alvos 
de 49 casos de agressão física 
(35,7%), 28 casos de ameaças 
(20,4%), 16 agressões verbais 
(11,6%), 13 impedimentos do 
exercício profissional (9,4%), 
9 atentados (6,5%), 9 casos 

de cerceamento à liberdade de 
expressão por meio de ações 
judiciais (6,5%), 8 prisões 
(5,8%), 2 casos de violência 
contra a organização sindical 
(1,4%) e 1 caso de censura 
(0,7%). A região Sudeste con-
centrou o maior número de 
registros: 57 (41,6% dos 137). 
No Sudeste, São Paulo foi o 
Estado mais violento, com 24 
casos, seguido pelo Rio de Ja-
neiro (16), Minas Gerais (12) e 
Espírito Santo (5). 

O Nordeste somou o se-
gundo maior número, com 29 
casos (21,1%), registrados no 
Ceará (7), Alagoas (6), Piauí 
(6), Bahia (3), Pernambuco, 
Maranhão e Paraíba (2 casos 
em cada) e Rio Grande do Nor-
te (1). A região Norte teve 22 
casos (16%), no Estados de 
Pará (13), Tocantins (4), Ama-

zonas (2), Acre (1), Rondônia 
(1) e Roraima (1). No Sul, hou-
ve 18 casos (13,1%), a maio-
ria no Paraná (9), seguido por 
Santa Catarina (7) e Rio Gran-
de do Sul (2) Na região Centro
-Oeste houve 11 casos (8%), 
no Mato Grosso do Sul (4), no 
Distrito Federal (3), no Mato 
Grosso (2) e em Goiás (2).

Embora as mulheres se-
jam maioria na categoria dos 
jornalistas, os homens são ví-
timas mais frequentes de vio-
lência em função da profissão. 
Em 2015, houve 105 casos 
com vítimas homens e 18 ca-
sos com mulheres. Em outros 
24 casos a vítima não foi iden-
tificada por gênero. O número 
de vítimas é maior do que o 
número de casos (137) porque 
em algumas situações mais de 
um jornalista foi agredido.

Ao longo de 2015, 109 
jornalistas foram assassina-
dos no exercício da profissão 
em todo o mundo. No Brasil, 
foram duas mortes e 135 ca-
sos de violência, como agres-
são física e cerceamento de 
liberdade por via judicial. O 
país também registrou assas-
sinatos de cinco radialistas, 
dois blogueiros e dois comu-
nicadores populares. Em 40% 
dos casos de violência, os 
agressores eram agentes do 

Estado, principalmente poli-
ciais militares ou legislativos. 
Os dados estão no Relatório 
da Violência contra Jornalistas 
e Liberdade de Imprensa no 
Brasil – 2015, lançado no últi-
mo dia 21 pela Federação Na-
cional dos Jornalistas (Fenaj), 
no Rio de Janeiro.

 A vice-presidenta da Fe-
naj, Maria José Braga, desta-
ca que a violência contra os 
profissionais da imprensa 
aumentou de 129 ocorrên-
cias em 2014 para 137 em 
2015. “O mais triste é o au-
mento do número de casos 

em relação ao ano anterior. É 
lamentável que esse grande 
número de casos de agressão 
ainda ocorra e que, em vez de 
diminuir, o número aumente. 
Isso é um problema e nós 
precisamos estar atentos, 
assim como as autoridades 
e a sociedade precisam estar 
atentas. Nós não admitimos 
nenhuma justificativa para 
agressão a jornalistas”.

Diretor da Fenaj e do Sin-
dicato dos Jornalistas de São 
Paulo, José Augusto Camargo 
destaca que o Estado pode ser 
considerado o agressor em 

cerca de 40% dos casos, levan-
do em conta que policiais mi-
litares ou legislativos lideram 
a lista de responsáveis pelas 
ocorrências, com 20,44% dos 
casos, seguidos de políticos 
ou seus assessores e parentes, 
com 15,33%. 

Os outros agentes do Es-
tado, segundo a Fenaj, que 
aparecem entre os agressores 
são juízes ou procuradores, 
com 4,37% dos casos. “A vio-
lência contra os jornalistas 
é um problema político”. Até 
2012, os políticos apareciam 
em primeiro lugar. 

A casca do caramujo 
africano (Achatina fulica) 
pode servir de criadouro 
para o mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da 
dengue, chikungunya e 
zika, alerta a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). 
Com a morte do molus-
co, a concha que ele car-
rega nas costas demora 
muito tempo para se de-
generar e pode acumu-
lar água de chuva. Para 
evitar esse problema, é 
preciso que o bicho seja 
eliminado e descartado 
corretamente.

“Uma das manei-
ras de fazer o descarte 
é queimar e enterrar 
as carcaças. O mesmo 
destino deve ter seus 
ovos, impedindo, assim, 
a proliferação dessa es-
pécie. Mas, para fazer 
isso, é preciso proteger 
as mãos com um saco 
plástico ou luvas, evi-
tando qualquer contato 
com o molusco”, explica 
o pesquisador em hel-
mintologia e malacolo-
gia médica da Fiocruz 
Minas, Omar dos Santos 
Carvalho. Segundo ele, 
esse cuidado é necessá-

rio porque o molusco é 
hospedeiro de um ver-
me, o Angiostrongylus 
cantonensis,  agente de 
uma doença que pro-
voca a inflamação das 
meninges – membranas 
que recobrem o cérebro 
– e pode ser confundida 
com a meningite por ter 
sintomas bem parecidos.

No homem, a con-
taminação pelo Angios-
trongylus cantonensis 
ocorre por meio de larvas 
contidas no muco pro-
duzido pelo caramujo 
durante sua locomoção. 
A transmissão também 
pode ocorrer pela inges-
tão de hortaliças e frutas.

É importante salien-
tar, entretanto, que o 
caramujo africano não 
é o único hospedeiro do 
Angiostrongylus canto-
nensis. Em 2008, após 
uma notificação de caso 
suspeito de contamina-
ção pelo verme no mu-
nicípio de Cariacica (ES), 
a Fiocruz Minas realizou 
estudo, que identificou 
a presença do verme em  
espécies de moluscos, 
entre elas o caramujo de 
jardim e a lesma.

Sorocaba - O juiz 
Jesseir Coelho de Al-
cântara, da 1ª Vara dos 
Crimes Dolosos contra 
a Vida de Goiânia (GO), 
disse nessa terça-feira, 
que a interrupção da 
gravidez em casos de 
microcefalia severa, com 
previsão de morte do 
feto, tem amparo legal. 
Segundo ele, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) já 
decidiu por essa possi-
bilidade ao autorizar a 
interrupção da gravidez 
em caso de anencefalia 
- mal que impede a for-
mação do cérebro.

Ainda segundo o 
magistrado, embora es-
tados brasileiros enfren-
tem epidemia de micro-
cefalia associada ao zika 
vírus, nenhum dos casos 
de gestação foi parar na 
Justiça, por isso ele fala 
em tese. “No caso de mi-
crocefalia severa, naque-
le em que o bebê não 
tem condições de ter um 
minuto sequer de vida, 
aplica-se o mesmo viés, 
ou seja, é possível a inter-
rupção da gravidez. Isso 

não está no ordenamen-
to jurídico formal, mas 
é o entendimento dado 
pelo STF”, disse. Ele não 
descarta a possibilidade 
de casos assim baterem 
à porta do Judiciário. 
“No futuro, podemos ter 
uma situação em que o 
médico vai dizer à mãe 
que o feto não sobrevi-
verá e ela vai pedir auto-
rização para interromper 
a gravidez. A microcefa-
lia é um fato novo e nós 
juízes temos de pensar 
em como vamos agir.”

Alcântara está de fé-
rias e falou ao jornal O Es-
tado de S. Paulo por tele-
fone. Segundo ele, cada 
caso deve ser analisado 
com ponderação. “Esta-
mos falando de casos de 
natimortos. Se tiver um 
mínimo de possibilida-
de de vida, ainda que o 
bebê apresente má-for-
mação, como por exem-
plo, a falta de um pé ou 
um braço, o juiz não vai 
dar autorização.” As con-
dições do feto devem ser 
atestadas pelos laudos de 
três médicos diferentes e 
o parecer do Ministério 
Público deve ser favorá-
vel ao aborto, explicou.

Água na casca de molusco

Aborto em microcefalia



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABOGÍ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 0029/2015 TOMADA DE 
PREÇO N.° 0002/2015.

PARTES: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB E PRIMEE CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP, Fica inserida ao Contrato n.° 00029/2015, firmado entre a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ e a empresa PRIMEE CONSTRUÇÕES 
E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP, a PLANILHA ADEQUADA com acréscimo, de quantitativos, 
passando a fazer integrante do Contrato n.° 00029/2015, para efeito de medições e pagamento 
junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB, as alterações e acréscimo 
levadas a efeito através deste Termo Aditivo para adequar a Planilha do Projeto Básico licitado 
ao Projeto Executivo, com suporte na Justificativa Técnica apresentada pela fiscalização da obra, 
Ao valor inicial do Contrato n.° 00029/2015, que importa em R$ 56.056,83, (cinqüenta e seis mil 
cinqüenta e seis reais e oitenta e três centavos), fica acrescido o valor de R$ 5.577,28 (cinco mil 
quinhentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), passando o valor final do Contrato para 
R$ 61.634,11 (sessenta e um mil seiscentos e trinta e quatro reais e onze centavos), tudo de 
acordo com os dados constante da nova Planilha Adequada que passa a fazer parte integrante do 
Contrato n.° 00029/2015, para fins de medição e todos os efeitos legais, tudo de acordo com os 
dados constante da nova Planilha Adequada que passa a fazer parte integrante do Contrato n.° 
00029/2015, para fins de medição e todos os efeitos legais, FUDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 
65 I, - LEI N.° 8.666/93, E ALTERAÇÕES, PRAZO CONTRATUAL: ATÉ 25 DE JANEIRO DE 2016. 
SIGNATÁRIOS: IRACEMA NELÍS DE ARAÚJO DANTAS E PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPRE-
ENDIMENTOS EIRELI EPP, São José do Sabugí/PB, 25 de Janeiro de 2016 - IRACEMA NELÍS 
DE ARAÚJO DANTAS - PREFEITA CONSTITUCIONAL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de construção de uma Academia de Saúde, com uma área 

total de 300m² - Areial/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2015. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2015: RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - REPASSE Nº 
13876013000114001 (RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS) 
- 2090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 10.301.1009.1095 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 
ACADEMIAS DE SAÚDE. ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES. 
VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e CT Nº 
00070/2015 - 29.12.15 - SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP - R$ 102.223,19

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO 

DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA VEICULAR PRÓPRIA E LOCADA 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00002/2016. DOTAÇÃO: Orçamento de 2016: Recursos Próprios do Município de Riachão/PB + Re-
cursos Federais: 0201 - Gabinete do Prefeito: 04.122.1002.2002: Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 
- Material de Consumo; 0202 - Secretaria de Administração e Planejamento: 04.122.1002.2003: 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; 0204 - Secretaria de Finanças: 
04.123.1002.2008: Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; 0205 - Secretaria 
de Agricultura: 20.606.2009.2011/26.782.2011.2012: Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material 
de Consumo; 0206 - Secretaria de Educação e Cultura - FUNDEB 40%/MDE: 12.361.2008.2015/12.
361.2008.2016/12.361.2022.2020/13.392.2017.2026: Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material 
de Consumo; 0207 - Secretaria de Saúde e Saneamento - F.M.S: 10.301.2005.2027: Elemento 
de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; 0208 - Secretaria de Ação Social - F.M.A.S: 
08.244.2014.2039: Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; 0209 - Secretaria 
de Desenvolvimento Municipal: 15.452.1002.2041: Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material 
de Consumo; 0211 - Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer: 27.812.2015.2045: Elemento 
de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; 0212 - Secretaria de Articulação Política: 
04.122.1003.2046: Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão 
e: CT Nº 00005/2016 - 25.01.16 - LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES - ME - R$ 963.300,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente destinados ao Centro de Saúde 

José Pedro Firmino, Unidades de Saúde da Família Vila Papagaio e Bom Jesus do Município de 
Água Branca/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00060/2015.
DOTAÇÃO: Recursos: MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-

TO/MATERIAL PERMANENTE Nº DA PROPOSTA:1.10502.869000/1140-01 - 06.000 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATENÇÃO BÁSICA 
EM SAÚDE - 4490.61 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência dos contratos será determinado: até o final do exercício 
financeiro de 2016.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e ALDO FABRIZIO DUTRA 
DANTAS - EPP - SUPER GAME COMERCIO E SERVIÇO - R$ 45.200,00; E.T. MARQUES DA 
FONSECA INFORMÁTICA - ME - R$ 23.620,00; MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE 
- R$ 1.605,40;  PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA EPP - R$ 2.473,00

RC COMÉRCIO & SERVIÇOS - R$ 54.030,00.
Água Branca - PB, 14 de Janeiro de 2016.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP - SUPER GAME COMERCIO E SERVIÇO
CNPJ nº 08.321.484/0001-82

E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMÁTICA - ME
CNPJ nº 08.366.976/0001-94

MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE
CNPJ nº 11.191.106/0001-36

PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA EPP
CNPJ nº 13.639.397/0001-08
RC COMÉRCIO & SERVIÇOS
CNPJ nº 19.595.745/0001-79

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS A ATENDER 
AS NECESSIDADES DA FROTA VEICULAR PRÓPRIA E LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIACHÃO/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LUCAS 
MANOEL DE MORAIS LOPES - ME - R$ 963.300,00.

Riachão - PB, 25 de Janeiro de 2016.
FÁBIO MOURA DE MOURA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

GABINETE DO PREFEITO
 Água Branca - PB, 25 de Janeiro de 2016.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais,  .
R E S O L V E:  
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00001/2016, que 

objetiva: Aquisição de equipamentos médicos e material permanente destinados ao Centro de 
Saúde José Pedro Firmino, Unidades de Saúde da Família Vila Papagaio e Bom Jesus do Município 
de Água Branca/PB.; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente(s) vencedor(es): 

- DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS.
ENDEREÇO: RUA TIRADENTES, 104 - CENTRO - SÃO BENTO - PB
CNPJ: 10.719.048/0001-08.
Valor: R$ 17.723,00.
- DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES.
ENDEREÇO: DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
CNPJ:16.826.043/0001-60.
Valor: R$ 59.646,96.
- PHAMAPLUS LTDA.
ENDEREÇO: RUA D.R ROBERTO NOGUEIRA LIMA, 46 - CENTRO - AFOGADOS DA INGA-

ZEIRA - PE
CNPJ: 03.817.043/0001-52.
Valor: R$ 44.761,87.
- SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - EPP.
ENDEREÇO: AVENIDA ALMEIDA BARRETO, 245 - CENTRO - JOÃO PESSOA - PB
CNPJ: 03.246.587/0001-01.
Valor: R$ 40.975,65.
Publique-se e cumpra-se.  

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CARGAS 
DO ESTADO DA PARAÍBA

SINDITAC-PB
Aviso

Contribuição Sindical - Exercício 2016
O SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CARGAS DO ESTADO DA PA-

RAÍBA – SINDITAC-PB CNPJ 11.144.521/0001-39 por seu presidente, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, notifica os integrantes da categoria dos transportadores de cargas placa 
vermelha, conforme determina a lei (CLT), deverão recolher a Contribuição Sindical anual, devida 
por todos os integrantes da categoria, pessoas físicas proprietárias de veículo de aluguel apto a 
realizar transportadores de cargas placa vermelha, independente de filiação ao sindicato. O valor 
da contribuição sindical para o exercício de 2016 é de R$ 97,82 (Noventa e sete reais e oitenta e 
dois centavos). O recolhimento deverá ser efetuado até o dia 28/02/2016, por meio de guia própria, 
em conformidade com os Arts. 579 e 580 da CLT. O não recolhimento no prazo estipulado implicará 
nas penalidades previstas nos Arts. 598, 600, 606 e seguintes da CLT.

João Pessoa, 26 de Janeiro de 2016.
Severino Ademar de Farias

Presidente
MUNICIPIO DE MÃE D’ÁGUA

CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA
 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Leonardo Camboim, Nº 01  - Centro – Mãe D’Água/PB, às 08:30 horas do dia 11 de fevereiro de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços 
de confecção/elaboração de folha de pagamento, GFIP/GPS, RAIS, DIRF, operador do Sistema 
de Autoatendimento do Banco do Brasil (Emissão de extratos, emissão de arquivo de remessa, 
preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo pertencentes a Câ-
mara Municipal de Mãe D’Água-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Mãe D’Água - PB, 26 de janeiro de 2016.
Adriana Ricardo da Silva

Presidente da C.P.L

MUNICIPIO DE MÃE D’ÁGUA
CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Leonardo Camboim, Nº 01 - Centro – Mãe D’Água/PB, às 09:30 horas do dia 11 de fevereiro de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Locação de softwares de 
administração pública: sistema de gestão pública e portal da transparência, para a Câmara Municipal 
de Mãe D’Água-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Mãe D’Água - PB, 26 de janeiro de 2016.
Adriana Ricardo da Silva

Presidente da C.P.L

MUNICIPIO DE MÃE D’ÁGUA
CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Leonardo Camboim, Nº 01 - Centro – Mãe D’Água/PB, às 10:30 horas do dia 11 de fevereiro de 
2016, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: Locação de um veículo 
em tempo integral para ficar a disposição da Câmara Municipal de Mãe D’água. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Mãe D’Água - PB, 26 de janeiro de 2016.
Adriana Ricardo da Silva

Presidente da C.P.L

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 14:30 horas do dia 05 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de utensílios do-
mésticos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3362-2288.
Email: cpl@areia.pb.gov.br

Areia - PB, 25 de Janeiro de 2016.
ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS - Pregoeiro Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

A Prefeitura Municipal de Caiçara, Estado da Paraíba. Torna público que fará realizar através do 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Rio Branco, 231 - Centro - Caiçara - PB, às 
09:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Aquisição Parcelada de Pneus destinados a Frota de Veículos e Maquinas Pesadas 
pertencentes à Prefeitura de Caiçara-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 436/2007. Informações: no horário das 08:00 
as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3370 1200.
E-mail: pmcaicara@uol.com.br

Caiçara - PB, 25 de janeiro de 2016.
Pedro Alves de Carvalho

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2016
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 005/2016, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Aquisição de Materiais de Limpeza. 
Data de abertura: 12/02/2016 às 12h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 
de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 26 de Janeiro de 2016.
Crystiane Gomes Bezerra – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa de 
Engenharia para a execução e implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de 
Triunfo - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 26 de Janeiro de 2016

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB
COMUNICADO DE ADIAMENTO DE HORÁRIO DE LICITAÇÃO 

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016
Proc. Administrativo nº 281/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, leva ao conhecimento dos interessados 

que, devido outra licitação neste mesmo horário ás 10:00 horas do dia 03 de fevereiro de 2016, 
fica o referido apenas o horário do referido Pregão para às 13:00 horas, conforme previsto no do 
Edital. LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de 
Nova Olinda, situadaRua Duque de Caxias, s/n – Centro, na cidade de Nova Olinda-PB, no horário 
das 08:00 às 12:00 horas. –Nova Olinda, 19 de janeiro de 2016.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016
Proc. Administrativo nº 286/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, leva ao conhecimento dos interessados 
que ás 8:30 horas do dia 11 de fevereiro de 2016, realizará a abertura do Pregão Presencial Nº 
015/2016, cujo objeto é a prestação de serviços de divulgação dos atos oficiais, programas, serviços 
e campanhas de órgãos públicos, divulgação de relatórios de execução orçamentária e gestão 
fiscal, transmissão de visitas e solenidades oficiais, e do PROGRAMA OFICIAL, conforme Termo de 
Referência do Edital. LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura 
Municipal de Nova Olinda, situadaRua Duque de Caxias, s/n – Centro, na cidade de Nova Olinda-PB, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas. –Nova Olinda, 26 de janeiro de 2016.

PEDRO CABRAL CAZÉ
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE PRORROGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00001/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de combustíveis e lubrificantes, dentro dos 
limites do município de Condado, com fornecimento parcelado, conforme solicitações das Secre-
tarias Municipais.

A Pregoeira comunica aos interessados que a abertura da sessão pública fica adiada para o 
dia 02/02/2016, às 08:30 horas.

Condado - PB, 25 de Janeiro de 2016
Pregoeira

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

 AVISO DE PRORROGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00002/2016
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição parcelada de urnas funerárias, incluindo os 

serviços de traslado funeral, destinado ao município de Condado.
A Pregoeira comunica aos interessados que a abertura da sessão pública fica adiada para o 

dia 02/02/2016, às 09:30 horas.
Condado - PB, 25 de Janeiro de 2016

Pregoeira
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE PRORROGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00003/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de exames laboratoriais para 
atender as atividades da Secretaria de Saúde do município.

A Pregoeira comunica aos interessados que a abertura da sessão pública fica adiada para o 
dia 02/02/2016, às 10:30 horas.

Condado - PB, 25 de Janeiro de 2016
Pregoeira

E D  I  T  A  L
Faz saber, para ciência de quem interessar possa, que em cumprimento ao que determina o 

art. 261 e 262, parag. I da lei 6.015 de 31.12.1973, bem como os arts. 1.711 a 1.722 do Código 
Civil, Francisco Valter Pedrosa Rocha e sua esposa Maria Goreti Sarmento Pedrosa, brasileiros, 
ele nascido em Alexandria/RN, no dia 21.06.1957, empresário, portador do CPF nº 132.816.154-
49 e da CI nº 333.200 2ª via SSDS/PB, ela nascida em Lastro/PB, no dia 07.07.1955, empresária, 
portadora do CPF nº 132.813.724-49 e da CI nº 453.999 2ª via SSP/PB, casados sob o regime 
da comunhão de bens, residentes na rua Agenor Lacet, nº 110, apto. 801-A, João Agripino, nesta 
Capital, resolveu Instituir como Bem de Família, o imóvel constituído pelo Apartamento Torre “A”, 
sob nº 801-A, do Edifício Residencial Porto Imperial, situado à rua Projetada, nº 110, esquina com a 
rua Agenor Lacet, bairro loteamento Jardim Panorâmico, nesta Capital, registrado no 2º Cartório de 
Imóveis desta Capital, na matricula nº 57.423, sob nº de ordem R-1, em data de 28/08/2001, conforme 
escritura pública de instituição de bem de família, lavrada no “Toscano de Brito” Serviço Notarial 
e Registral desta Capital - Tabelião Germano Carvalho Toscano de Brito, no livro 115, fls. 009, em 
data de 08/01/2016. Para que se torne publico a referida escritura e a disposição dos interessados, 
para que impugne, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da última publicação que será no 
Diário da Justiça, uma vez, e duas vezes em jornal de grande circulação. Dado e Passado nesta 
cidade de João Pessoa, aos 05 de janeiro de 2016. Eu, Jucélio de Oliveira Santos (          ), auxiliar 
de cartório a digitei e eu, MARIA EMÍLIA COUTINHO TORRES DE FREITAS - Tabeliã Pública do 
6º Ofício de Notas da Capital, fiz lavrar, subscrevo e assino.  

   João Pessoa, 22 de janeiro de 2016
Tabeliã Pública do 6º Oficio

ELITA MARIA DE SÁ GURGEL torna público que requereu a SEMAM- Secretaria de Meio Ambiente 
a LICENÇA DE INSTALAÇÃO de um ESTACIONAMENTO situado à Rua João Nobre, s/n, Torre, 
João Pessoa-PB.

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Banda “JONAS E FORRÓ ESTICADO”, para se apresentar na 
tradicional Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 01 de Fevereiro de 2016. LOCAL: Parque do 
Poeta Ronaldo Cunha Lima – Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00005/2016. DOTAÇÃO: 09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.2008.2051 - Man-
ter Atividades de Incentivo a Atividades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARA-
BIRA e NO ESTILO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – CT Nº 00033/2016 – 25.01.2016 - R$ 
11.000,00 – Onze Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

   
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00005/2016.
OBJETO: Contratação da Banda “JONAS E FORRÓ ESTICADO”, para se apresentar na tradi-

cional Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 01 de Fevereiro de 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 22.01.2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – INEXIG. Nº IN00005/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2016, 
que objetiva: Contratação da Banda “JONAS E FORRÓ ESTICADO”, para se apresentar na 
tradicional Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 01 de Fevereiro de 2016, no Parque do Poeta 
Ronaldo Cunha Lima, Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: NO ESTILO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – CNPJ: 20.414.707/0001-51 - R$ 
11.000,00 – Onze Mil Reais.

Guarabira - PB, 22 de Janeiro de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Banda “LUIS MARCELO E GABRIEL”, para se apresentar na tradicional 
Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 01 de Fevereiro de 2016. LOCAL: Parque do Poeta Ronaldo 
Cunha Lima – Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2016. 
DOTAÇÃO: 09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.2008.2051 - Manter Atividades de Incen-
tivo a Atividades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e NO ESTILO PRODU-
ÇÕES E EVENTOS EIRELI – CT Nº 00035/2016 – 26.01.2016 - R$ 10.000,00 – Dez Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00006/2016.

OBJETO: Contratação da Banda “LUIS MARCELO E GABRIEL”, para se apresentar na tradicional 
Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 01 de Fevereiro de 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 25.01.2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – INEXIG. Nº IN00006/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2016, 
que objetiva: Contratação da Banda “LUIS MARCELO E GABRIEL”, para se apresentar na tra-
dicional Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 01 de Fevereiro de 2016, no Parque do Poeta 
Ronaldo Cunha Lima, Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: NO ESTILO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – CNPJ: 20.414.707/0001-51 - R$ 
10.000,00 – Dez Mil Reais.

Guarabira - PB, 25 de Janeiro de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação das Bandas “CALANGO ACESO, MASTRUZ COM LEITE e LIMÃO COM 
MEL”, para se apresentarem na tradicional Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 29 de Janeiro 
de 2016. LOCAL: Parque do Poeta Ronaldo Cunha Lima – Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2016. DOTAÇÃO: 09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 
13.392.2008.2051 - Manter Atividades de Incentivo a Atividades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 
- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE GUARABIRA e FORROZÃO PROMOÇÕES LTDA – CT Nº 00036/2016 – 26.01.2016 - R$ 
95.000,00 – Noventa e Cinco Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00007/2016.

OBJETO: Contratação das Bandas “CALANGO ACESO, MASTRUZ COM LEITE e LIMÃO 
COM MEL”, para se apresentarem na tradicional Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 29 de 
Janeiro de 2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 25.01.2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – INEXIG. Nº IN00007/2016

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00007/2016, que objetiva: Contratação das Bandas “CALANGO ACESO, MASTRUZ COM LEITE 
e LIMÃO COM MEL”, para se apresentarem na tradicional Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 
29 de Janeiro de 2016, no Parque do Poeta Ronaldo Cunha Lima, Guarabira/PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FORROZÃO PROMOÇÕES LTDA – 
CNPJ: 01.005.210/0001-35 - R$ 95.000,00 – Noventa e Cinco Mil Reais.

Guarabira - PB, 25 de Janeiro de 2016

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda 
Escolar e outros da Administração. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2016. DO-
TAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no 
orçamento vigente 2016 Elementos de despesas: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 3.3.90.32.01 
- Material e/ou Bem para Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00031/2016 - 25.01.16 - 
SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO - R$ 1.307.686,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
EXTRATO DE CONTRATO/PB

OBJETO: Aquisições parceladas de Botijão de Gás GLP c/13 e 45 kg (só conteúdo), destinados 
a atender as necessidades da Adm. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS: Dotação consignada 
no orçamento vigente 2015 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 
00034/2016 - 26.01.16 - REVENDEDOR DE GÁS DO BRASIL LTDA - R$ 144.700,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Botijão de Gás GLP c/13 e 45 kg (só conteúdo), destinados a atender as necessidades da Adm; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: REVENDEDOR DE GÁS DO 
BRASIL LTDA - R$ 144.700,00.

Guarabira - PB, 25 de Janeiro de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
 OBJETO: Aquisição de equipamentos médicos e material permanente destinados ao Centro 

de Saúde José Pedro Firmino, Unidades de Saúde da Família Vila Papagaio e Bom Jesus do 
Município de Água Branca/PB.  

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 02, de 02/01/2015, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 01/2007, 
de 05 de Fevereiro de 2007 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,  

R E S O L V E:  
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: 

Aquisição de equipamentos médicos e material permanente destinados ao Centro de Saúde José 
Pedro Firmino, Unidades de Saúde da Família Vila Papagaio e Bom Jesus do Município de Água 
Branca/PB.; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

 - DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS.
ENDEREÇO: RUA TIRADENTES, 104 - CENTRO - SÃO BENTO - PB
CNPJ: 10.719.048/0001-08.
Valor: R$ 17.723,00.
- DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES.
ENDEREÇO: DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
CNPJ:16.826.043/0001-60.
Valor: R$ 59.646,96.
- PHAMAPLUS LTDA.
ENDEREÇO: RUA D.R ROBERTO NOGUEIRA LIMA, 46 - CENTRO - AFOGADOS DA INGA-

ZEIRA - PE
CNPJ: 03.817.043/0001-52.
Valor: R$ 44.761,87.
- SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - EPP.
ENDEREÇO: AVENIDA ALMEIDA BARRETO, 245 - CENTRO - JOÃO PESSOA - PB
CNPJ: 03.246.587/0001-01.
Valor: R$ 40.975,65. 

 Água Branca - PB, 25 de Janeiro de 2016.
 DANILA FIRMINO DE LIMA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 14:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 
DE PRÓTESES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3362-2288.
Email: cpl@areia.pb.gov.br

Areia - PB, 25 de Janeiro de 2016.
ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016

OBJETIVO: Contratação visando aquisição de material para expediente, para atender as ne-
cessidades da Prefeitura Municipal de Quixaba PB.

ABERTURA: 11/fevereiro/2016 às 14:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 26 de janeiro de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 14:00 horas do dia 16 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de leites especiais 
e suplementos nutricionais diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 26 de Janeiro de 2016
ELAINE CUNHA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 16 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
materiais de construção diversos - requisição diária e periódica - pronta entrega - Sec. Educação. 
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, 26 de Janeiro de 2016
ELAINE CUNHA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL 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 
Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcelado de pneus 
e serviço de alinhamento e balanceamento, para atender os veículos da frota do município. 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) 35342808.
Uiraúna - PB, 26 de Janeiro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Silvestre Claudino, SN - Centro - Uirauna - PB, às 10:30 horas do dia 11 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO PARCELADO 
DE PNEUS E SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER OS VEÍCULOS 
DA FROTA DO FUNDO. 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, 26 de Janeiro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE COMBUSTIVEIS DERIVADO DE PETRÓLEO E ETANOL; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: HILTON PINHEIRO DANTAS & CIA LTDA - R$ 1.479.860,00.

Remigio - PB, 26 de Janeiro de 2016
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DERIVADO DE PETRÓLEO E ETANOL.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.010-GABI-

NETE DO PREFEITO 02010.04.122.1001.2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 
02.030-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02030.04.122.1003.2008 - MANUTENCAO DA SE-
CRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.040-SECRETARIA DE FINANCAS 02040.04.122.1006.2012 
- MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS 02.050-SECRETARIA DE 
EDUCACAO E CULTURA 02050.12.361.1007.2016 - MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO 
E CULTURA 02050.12.361.2003.2019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUN-
DEB 40% 02050.12.361.2003.2020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 
02050.12.361.2003.2023 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 02050.12.365.2004.2025 
- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 02.060-SECRETARIA DE SAUDE 
02060.10.301.1008.2034 - MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE 02.070-SE-
CRETARIA DE ACAO SOCIAL 02070.08.122.1009.2035 - MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO 
SOCIAL 02070.08.243.2011.2040 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR 
02.080-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA 02080.15.122.1010.2052 - MANUT.
DAS ATIV.DA SEC.DEINF.ESTRUTURA E ECONOMIA 02.090-SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E MEIO AMBIENTE 02090.20.122.1011.2058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETA-
RIA 02090.20.606.2015.2053 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS 
02.110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.301.2008.2067 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO 
SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.301.2008.1080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 
SAMU 02110.10.301.2008.2068 - IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA 
02110.10.301.2008.2072 - MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE 02110.10.302.2008.1010 
- IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 02110.10.304.2008.2075 - MA-
NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA 02110.10.305.2008.2076 - MANUT.DAS ATIV.
DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 02.120-SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 
02120.15.122.2027.2087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 02.140-SECRE-
TARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER 02140.04.122.2007.2088 - MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA 02.160-SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS 
02160.24.813.2006.2090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 02.170-FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02170.08.122.1009.2092 - MANUTENCAO DO FUNDO 
MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 02170.08.122.2010.2051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO 
IGD 02170.08.243.2011.2037 - MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS 
02170.08.244.2010.2044 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF 3390.30.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINARIOS 001 - RECEITA DE IM-
POSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS DA EDUCAÇÃO 002 - RECEITA DE IMPOSTOS 
E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS DA SAUDE 014 - TRANSFERENCIA DE RECUSROS 
DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 015 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE 019 
- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% 029 - TRANSFERENCIAS DO FNAS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00002/2016 - 26.01.16 - HILTON PINHEIRO DANTAS & CIA LTDA - R$ 1.479.860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 001/2016
O MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da 

Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com o que dispõe a Lei 
10.520/02, por intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO,  torna público a 
quem interessa, que fará no dia 04 de Fevereiro de 2016, às 09h:00min (Nove Horas), o presente 
Processo de Licitação.

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADAS DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DES-
TINADO A FROTA MUNICIPAL,  em conformidade com o que preconiza o Estatuto das Licitações.

EDITAL: Poderá ser obtido no horário das 8:00h às 12:00h no Setor de Licitação, com funcio-
namento no prédio sede do Município, em Umbuzeiro – PB. Fone: (83) 3288-1282 - Sítio: www.
umbuzeiro.pb.gov.br

Umbuzeiro  (PB), 26 de Janeiro  de 2016
RAMON CASTRO NÓBREGA

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
  TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município de 
Desterro/PB, exarada todas às fls. do Proc. Adm. nº 004/2016, Inexigibilidade nº 003/2016, para a 
contratação direta de: Rogério Lacerda Estrela Alves-ME CNPJ 11.103.448/0001-57, com o valor total 
de R$ 18.000,00, pelos 12 (doze) meses. Direito a: Prestar serviços especializados de assessoria 
contábil ao setor pessoal, com a individualização da GFIP, REMAG, DIRF, RAIS e acompanhamento 
da regularidade da empresa junto a Receita Federal, Previdenciária e Caixa Econômica Federal, 
da Prefeitura de Desterro/PB. Publique-se e cumpra-se. 

Desterro/PB, 26 de janeiro de 2016.
Rosângela de Fátima Leite – Prefeita

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO
  TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do Município de 
Desterro/PB, exarada todas às fls. do Proc. Adm. nº 005/2016, Inexigibilidade nº 004/2016, para a 
contratação direta de: Rogério L. E. Alves-ME CNPJ 11.103.448/0001-57, com o valor total de R$ 
12.000,00, pelos 12 (doze) meses. Direito a: Prestar serviços especializados de assessoria contábil 
ao setor pessoal, com a individualização da GFIP, REMAG, DIRF, RAIS e acompanhamento da 
regularidade da empresa junto a Receita Federal, Previdenciária e Caixa Econômica Federal, da 
Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde de Desterro/PB. Publique-se e cumpra-se. 

Desterro/PB, 26 de janeiro de 2016.
Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZOAO CONTRATO Nº101/2015

Tomada de Preços NºTP006/2015.Contratante:Prefeitura de Livramento/PB, CNPJ Nº 
08.738.916/0001-55. Contratada: API Engenharia e Construções Ltda, CNPJ: 15.400.637/0001-42.
Considerando o serviço objeto da avença, ora aditado, fica acrescido por mais 90 (noventa) dias o 
presente contrato, fundamentado na cláusula quarta. Deste modo a vigência do contrato após a assi-
natura deste termo aditivo passou de 07/11/2015 a 07/02/2016, para 07/02/2016 a 07/05/2016. Ficam 
ratificadas todas as demais cláusulas contratuais.Data da ass.: 21/01/2016.Partes Ass.:Carmelita 
E. V. Sousa (Prefeita) e o Sr. Alan Aniceto Ferreira de Figueiredo(Proprietário).

Livramento - PB,21 de janeirode 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

 
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 073/2015
Pregão Presencial Nº 036/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Posto 

Novo Combustiveis Livramento-ME, CNPJ: 18.309.624/0001-50 Objeto: Fornecimento parcelada de 
gasolina, Diesel S/500, Diesel S/10, para abastecimento na sede. Considerando que após o reajuste 
concedido no valor do litro de gasolina o preço final ficou de R$ 3,95; após o reajuste concedido no 
valor do litro de Diesel S/10 o preço final ficou de R$ 3,20, e Diesel S/500. Considerando o reajuste 
concedido no litro gasolina Diesel S/500 e Diesel S/10, o valor total foi de R$ 68.386,20. Ficam 
ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. Data da ass.: 21/01/2016. Partes Ass.: Carmelita 
E. V. Sousa (Prefeita) e Felipe K. A. de Queiroz (Proprietário).

Livramento/PB, 21 de janeiro de 2016.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 08:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de profissional para 
prestação de serviço de Consultoria e assessória técnica junto a Prefeitura Municipal de Uiraúna 
como objetivo de consultoria e assessora em procedimentos administrativos. 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) 35342808.
Uiraúna - PB, 26 de Janeiro de 2016

FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 
E DERIVADOS PARA FROTA MUNICIPAL CONTRATADOS DE FORMA PARCELADA.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 00000000.
Email: cplpocinhos@gmail.com

Pocinhos - PB, 26 de Janeiro de 2016
AMANDA APOLINARIO DA SILVA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016

OBJETIVO: Contratação visando aquisição de alimentos para merenda escolar, para atender as 
necessidades da secretaria de educação da Prefeitura Municipal de Quixaba PB.

ABERTURA: 11/fevereiro/2016 às 09:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 26 de janeiro de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016

OBJETIVO: Contratação visando aquisição próteses dentárias, para atender as necessidades 
da secretaria de ação social da Prefeitura Municipal de Quixaba PB.

ABERTURA: 11/fevereiro/2016 às 11:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 26 de janeiro de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016

OBJETIVO: Contratação visando contratação de oficineiro(a), para atender as necessidades da 
secretaria de saúde da Prefeitura Municipal de Quixaba PB.

ABERTURA: 11/fevereiro/2016 às 16:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 26 de janeiro de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

Edital da Contribuição Sindical 2016.
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS COND AUT DE VEIC ROD TAXISTAS CAMINHONEIROS 

ESCOLARES E AUXILIARES DE CONDUTORES NA PARAIBA – SINDTAXI, com sede à Parque 
Sólon de Lucena, nº 74, Centro, nesta Capital do Estado da Paraíba, CEP 58013-130, entidade 
sindical constituída regularmente, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº 09.141.664/0001-45, faz saber 
a todos os integrantes da categoria de Transportador Autônomo (Caminhoneiro), pertencentes à 
Base Territorial, formadas pelas cidades de: Alagoa Grande, Alagoinha, Alhandra, Araçagi, Araruna, 
Aroeiras, Baía da Traição, Bananeiras, Bayeux, Belém, Borborema, Caaporã, Cabedelo, Cacimba 
de Dentro, Caiçara, Caldas Brandão, Conde, Cruz do Espírito Santo, Cuitegi, Guarabira, Itabaiana, 
Itapororoca, Jacaraú, João Pessoa, Juripiranga, Lagoa de Dentro, Lucena, Mamanguape, Mari, 
Mataraca, Mulungu, Pedras de Fogo, Pilar, Pilões, Pilõezinhos, Pirpirituba, Pitimbu, Rio Tinto, Sal-
gado de São Félix, Santa Rita, Sapé, Solânea e Umbuzeiro, que, conforme art. 578 e seguintes da 
Consolidação das Leis do Trabalho, recepcionados pela Constituição Federal de 1988, o pagamento 
da contribuição sindical, deverá ser feito até o dia 28/02/2016, em favor desta entidade, em guias 
próprias, no valor de R$ 88,86, pagável em qualquer agência bancária ou casa lotérica. Ficam os 
transportadores autônomos cientes que a falta de recolhimento no prazo, acarreta a incidência de 
multa, juros e de correção monetária, conforme artigo 600, sem prejuízo, se o caso, de valer-se de 
cobrança judicial, conforme artigo 606. Emissão da guia pelo site http://www.caixa.gov.br, indicando 
o código sindical nº 88085, para dúvidas no caso de preenchimento entrar em contato com o Sindi-
cato pelo telefone (83) 3508-7774, ou por e-mail: sindtaxijp@gmail.com. João Pessoa – PB, 04 de 
Janeiro de 2016. Adauto Braz da Silva Filho – Diretor Presidente – SINDTAXI-JP. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016

O pregoeiro Oficial comunica o adiamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2016, que objetiva 
a: Aquisição de fogos de artifícios, para serem usados em shows pirotécnicos, que serão realizados 
nas festividades, conforme calendário de realizações de datas comemorativas deste município, do dia 
27 de Janeiro  de  2016, para o dia 15 de Fevereiro , no horário de 12:00  horas  e no mesmo local. 

Telefone: (083) 3625-11111.
Marcação- PB, 26 de Janeiro de 2016

Luan Fabricio Pereira de Oliveira – Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05-016/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria jurídica, referente ao Pregão presencial n° 2.05-016/2015, que objetiva: Contratação de 
Empresa Especializada no fornecimento de 01 (um) veículo Tipo VAN para atendimento das ações 
do Programa Bolsa HOMOLOGO e ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: COMPAUTO COMÉRCIO PATOENSE  DE AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ 10.754.828/0001-99 
Perfazendo um valor Global de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais)

Campina Grande/PB 18 de Janeiro de 2016
Eva Gouveia

Secretária Municipal de Assistência Social- SEMAS

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016

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 15 de Fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de materiais instrumentais e 
equipamentos odontológicos diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 26 de Janeiro de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00004/2016
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna 

público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00004/2016, DO TIPO 
MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios, para atender as 
necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Programa Mais Educação, do EJA 
Novas Turmas, do Programa Brasil Alfabetizado, da Secretaria de Administração e dos programas 
sociais geridos pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Alagoa Grande, no 
dia 11/02/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino 
Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 10/02/2016.

 Alagoa Grande(PB), 26 de janeiro de 2016.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2016

Objeto:LOCAÇAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, 
TRIBUTOS, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA PREFEITURA.Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:09:00(hora local) do dia 15/02/2016. 
Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Infor-
mações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira,das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447,e-mail 
licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 26 de janeiro de 2016.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015
O TJ-PB, através do Pregoeiro, torna público, que o Presidente do Tribunal de Justiça conheceu o 

recurso administrativo interposto por Helena Elza Barbosa Medrado-ME( Makel Móveis) pelo mérito 
deu-lhe PROVIMENTO, reformando a decisão lançada na Ata de Abertura e Julgamento do Pregão 
supracitado, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 
reforma e recuperação cadeiras, poltronas, longarinas e carteiras escolares, incluindo o fornecimento 
de peças, através do sistema de Registro de Preços, o que gerou consequentemente a habilitação 
da recorrente e sua declaração de vencedora do certame no valor de R$ 428.499,78(quatrocentos 
e vinte e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos). Por força do que 
disciplina o art. 4º XIX e XXI, da Lei nº 10.520/2002, ADJUDICOU e HOMOLOGOU  o objeto à 
recorrente e os atos praticados no procedimento licitatório em comento, respectivamente. Decisão re-
publicada por incorreção no DJE ( Diário da Justiça Eletrônico da Paraíba) no dia 26/01/2016, pág. 1. 

    João Pessoa, 26 de janeiro de 2016.
NELSON DE ESPINDOLA VASCONCELOS

Pregoeiro TJ-PB

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS 

HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SEIRHMACT-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°012/2015-SEIRHMACT
REGISTRO CGE Nº15-01763-1
PROCESSO SEIRHMACT N°03549/2015
A Comissão Permanente de Licitação da CPL/SEIRHMACT, constituída pela Portaria GAB. 

Nº006/2015 de 27 de Janeiro de 2015, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA FASE DE HABILI-
TAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS nº013/2015/SEIRHMACT, que tem como objeto a a Aquisição 
de Revestimentos e Tubos para perfuração e instalação de 150 poços, visando atender às neces-
sidades da SEIRHMACT. Após análise da documentação, o resultado do Julgamento foi o seguinte: 
EMPRESA HABILITADA: C.W.C-DISTRIBUIDORA LTDA e  H.L.R DE OLIVEIRA PRODUTOS 
AGRICOLAS-ME e EMPRESA INABILITADA:HIDROPLAST-TUBOS E CONEXÕES, por ferir as 
condições do Edital, com base no art. 43 da Lei N°8.666/936 e suas alterações. Em razão deste 
resultado, e caso não haja recurso voluntário, fica a licitante habilitada convocada para a sessão 
de abertura da Proposta de Preço, marcada para o dia 04/02/2015, às 08:00h. João Pessoa, 26 
de Janeiro de 2015.

Francisco Tadeu do Nascimento Santos
Membro da CPL/SERHMACT

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO  Nº 2.05.002/2016
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de 01 (um) veículo Tipo VAN 

para atendimento das ações do Programa Bolsa. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL - FMAS COMPAUTO COMÉRCIO PATOENSE  DE AUTOMÓVEIS LTDA VALOR: 
R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 2.05.016/2015/CPL/
SEMAS FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal 10.520/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08 244 1021 
2213 ELEMENTO DE DESPESA: 4490-52 Fonte 016 VIGÊNCIA: 12 meses, SIGNATÁRIOS: Eva 
Gouveia e FRANCINALDO FLORIANO DE LIRA DATA DA ASSINATURA: 19 de Janeiro de 2016.

Eva Gouveia
Secretaria Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.001/2016/CSL/SEMAS/PMCG
A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.001/2016/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ARRUDA, com vistas a Contratação de  
Locação de Imóvel  situado a Rua Jiló Guedes, 39 – Santo Antônio, destinado ao funcionamento 
da Casa dos Conselhos Tutelares, até 31 de dezembro de 2016, embasada no art. 24, inciso II, 
da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no valor 
total de R$  39.840,00 (Trinta e nove mil, oitocentos e quarenta reais), cujas despesas correrão á 
conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1034.2212 (Ações dos Conselhos 
Tutelares). Elemento da Despesa: 3390.36, Fonte de Recursos: 000.

Campina Grande, 07 de janeiro de 2016.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.003/2016/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.003/2016/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ARRUDA. OBJETO CONTRATUAL: 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL  SITUADO A RUA JILÓ GUEDES, 39 – SANTO ANTÔNIO, DESTINADO 
AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 
2016 PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 2.05.001/2016/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA: 08.243.1034.2212. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECUR-
SOS: 000. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ARRUDA. VALOR 
GLOBAL: R$ 39.840,00 (TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS). DATA DE 
ASSINATURA: 08/01/2016. 

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.002/2016/CSL/SEMAS/PMCG
A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.002/2016/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: MARIA JOSÉ SILVA, com vistas a Contratação de  Locação de Imóvel  situado 
a Rua Samuel Simões, 393 – Jeremias, destinado ao funcionamento do CRAS – Jeremias, até 31 de 
dezembro de 2016, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto 
no artigo 26 da Lei de Licitações, no valor total de R$  8.040,00 (Oito mil e quarenta reais), cujas 
despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1019.2204 
(Ações dos CRAS). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 029.

Campina Grande, 07 de janeiro de 2016.
EVA GOUVEIA

Secretária Municipal de Assistência Social

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.004/2016/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.004/2016/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E MARIA JOSÉ SILVA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE IMÓVEL  
SITUADO A RUA SAMUEL SIMÕES, 393 – JEREMIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO 
CRAS – JEREMIAS, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.002/2016/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, 
II LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1019.2204. ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 029. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E MARIA 
JOSÉ SILVA. VALOR GLOBAL: R$ 8.040,00 (OITO MIL E QUARENTA REAIS). DATA DE ASSI-
NATURA: 08/01/2016. 

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 13:30 horas do dia 16 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A ATENDES AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS 
E LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 
as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM

Santa Helena - PB, 26 de Janeiro de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 14:30 horas do dia 11 de Fevereiro 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRA-
TOS DE REPASSE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 26 de Janeiro de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 14:30 horas do dia 16 de Fevereiro de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUS-
TÍVEIS NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, DESTINADOS AO CONSUMO, FUNCIONAMENTO 
E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 
17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 26 de Janeiro de 2016
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, vem por intermédio deste aviso, 

comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016, no dia 12(doze) 
de fevereiro de 2016 às 14h:00min.(quatorze) horas, horário local,  que tem como objetivo Locação 
de 01 (um) veiculo semi-novo, tipo Pick-Up, com capacidade para 05(cinco) passageiros incluindo 
o condutor, todo completo, para uso da presidência desta Câmara Municipal, conforme descrito e 
especificado no ANEXO I - Termo de Referência do Edital do Certame. Os interessados poderão 
retirar o Edital e Anexos na sede da Câmara Municipal(sala da CPL), localizada a rua Inácio Lira, 
369, Centro, São José de Piranhas-PB, ou ainda pelos meios virtuais disponíveis

São José de Piranhas-PB, 26 de janeiro de 2016.
Denilson dos Santos Pessoa

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016
A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, vem por intermédio deste aviso, 

comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, no dia 12(doze) 
de fevereiro de 2016 às 15h:30min.(quinze horas e trinta minutos), horário local, que tem como 
objetivo Aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes destinados a manutenção, funcionamento e 
consumo do veiculo locado desta câmara municipal, conforme descritos e especificados no ANEXO 
I - Termo de Referência do Edital do Certame. Os interessados poderão retirar o Edital e Anexos 
na sede da Câmara Municipal (sala da CPL), localizada a rua Inácio Lira, 369, Centro, São José 
de Piranhas-PB, ou ainda pelos meios virtuais disponíveis.

São José de Piranhas-PB, 26 de janeiro de 2016.
Denilson dos Santos Pessoa

Pregoeiro Oficial

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

FASE DE HABILITAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2015

REGISTRO DA CGE Nº 15-01401-8
A CPL da CINEP, comunica aos participantes da Concorrência Nº 002/15, cujo objeto contratação 

de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente a infra-estrutura da se-
gunda etapa do Parque Industrial de Caaporã I e II, no Estado da Paraíba, conforme especificações 
e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos do Edital, que a Diretora 
Presidente da CINEP, no uso das suas atribuições, e em obediência ao art. 109, § 4º da Lei Federal  
nº 8.666/93, e com fundamento no Parecer Jurídico nº 0011/2016, decidiu: 1 - Dar parcialmente 
provimento ao Recurso Administrativo, interposto pela empresa CONSERV CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA, julgando procedente a sua HABILITAÇÃO e negar provimento ao pedido da 
INABILITAÇÃO da SANCCOL SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. 2 - Negar 
provimento ao Recurso Administrativo, interposto pela empresa ECO LATINA PARTICIPAÇÕES 
EMPREENDIMENTOS LTDA. A CPL informa, ainda, que o prosseguimento da abertura do envelope 
nº 02 Proposta de Preço, se dará no dia 29/01/2016 às 09h00 na sede da Companhia.

João Pessoa, 25 de janeiro de 2016.
Adeilton Martins de Oliveira

  Presidente da CPL



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.003/2016/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.003/2016/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: FMAS/

SEMAS/PMCG E MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ARRUDA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL  SITUADO A RUA JILÓ GUEDES, 39 – SANTO ANTÔNIO, DESTINADO AO FUNCIONAMEN-
TO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016 PRAZO: ATÉ 31 DE 
DEZEMBRO DE 2016. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.001/2016/CSL/SEMAS/
PMCG, ART. 24, II LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1034.2212. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 000. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA 
E MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ARRUDA. VALOR GLOBAL: R$ 39.840,00 (TRINTA E NOVE MIL, 
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS). DATA DE ASSINATURA: 08/01/2016. 

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.004/2016/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.004/2016/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: FMAS/

SEMAS/PMCG E MARIA JOSÉ SILVA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE IMÓVEL  SITUADO A 
RUA SAMUEL SIMÕES, 393 – JEREMIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS – JEREMIAS, 
ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. FUNDAMENTAÇÃO: DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.002/2016/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1019.2204. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE 
RECURSOS: 029. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E MARIA JOSÉ SILVA. VALOR GLOBAL: R$ 8.040,00 
(OITO MIL E QUARENTA REAIS). DATA DE ASSINATURA: 08/01/2016. 

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00001/2016.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, DESTINADOS 

AO CONSUMO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS.
ABERTURA: 26/01/2016 as 13:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 26/01/2016.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, DESTINADOS 

AO CONSUMO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: 04 122 0010 2002 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 04 122 

0010 2003 MANUT. DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04 123 0010 2004 MANUT. DAS 
ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 12 361 0010 2009 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 12 361 0050 2037 MANUT. FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0050 2038 
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 20 122 0010 2010 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRI-
CULTURA 15 122 0010 2005 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICO 08 122 0010 
2006 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL 04 695 0190 2074 MANUT. SECRETARIA 
DE CULTURA E TURISMO 20 602 0150 2099 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PESCA 26 782 
0120 2102 MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO 26 782 0120 2110 MANUT. 
E ADM DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE 3390.30 99 001 MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00001/2016 - 26.01.16 - POSTO DE COMBUSTÍVEL VIP LTDA - R$ 629.150,00
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão Presencial 
n° 00001/2016, para aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ao município, 
aos locados ou a disposição deste município, para abastecimento na cidade de Ibiara e HOMOLOGO 
o seu objeto a empresa: SC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA – CNPJ 05. 
475.312/0001-75, vencedora com o valor global de R$ 621.550,00 (seiscentos e vinte e um mil e qui-
nhentos e cinquenta reais), conforme analise e julgamento da proposta de preços.  

Ibiara - PB, 26 de Janeiro de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, DESTINADOS AO CONSUMO, FUNCIONAMENTO E MANU-
TENÇÃO DOS VEÍCULOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Santa Helena - PB, 26 de Janeiro de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

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

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, DESTINADOS AO CONSUMO, FUNCIONAMENTO E MANU-
TENÇÃO DOS VEÍCULOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTO 
DE COMBUSTÍVEL VIP LTDA - R$ 629.150,00.

Santa Helena - PB, 26 de Janeiro de 2016
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
A comissão de Licitação torna público a retificação do aviso de Licitação, publicado no DOE no dia 

23/01/16 e no DOU 26/01/16, Onde se lê: às 09:00 horas do dia 12 de janeiro de 2016, Leia – se: às 
09:00 horas do dia 12 de fevereiro de 2016.

São José do Bonfim/PB, 26 de janeiro de 2016.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
A comissão de Licitação torna público a retificação do aviso de Licitação, publicado no DOE no dia 

23/01/16, Onde se lê: às 10:00 horas do dia 12 de janeiro de 2016, Leia – se: às 10:00 horas do dia 12 
de fevereiro de 2016.

São José do Bonfim/PB, 26 de janeiro de 2016.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
A comissão de Licitação torna público a retificação do aviso de Licitação, publicado no DOE no dia 

23/01/16, Onde se lê: às 13:30 horas do dia 12 de janeiro de 2016, Leia – se: às 13:30 horas do dia 12 
de fevereiro de 2016.

São José do Bonfim/PB, 26 de janeiro de 2016.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2016
A comissão de Licitação torna público a retificação do aviso de Licitação, publicado no DOE no dia 

23/01/16, Onde se lê: às 15:00 horas do dia 12 de janeiro de 2016, Leia – se: às 15:00 horas do dia 12 
de fevereiro de 2016.

São José do Bonfim/PB, 26 de janeiro de 2016.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 16:30 horas do dia 12 de fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço (maior desconto percentual), para: Aqui-
sição de medicamentos não constantes no rol da Farmácia Básica destinados a doação no Município 
de São José do Bonfim/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim - PB, 26 de janeiro de 2016.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N°. 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 16:30 horas do dia 18 de fevereiro de 2016, 
licitação modalidade Chamada Pública, do tipo menor preço, para: Contratação de profissionais es-
pecializado na área médica para prestação de serviços consultas, exames, pequenas cirugias entre 
outros serviços para o Municipio de São José do Bonfim/PB, conforme o edital. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: portaria nº 1.286/1993 do Ministerio da Saúde, Lei 8.666/93 
e suas alterações e demais normas aplicáveis. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim - PB, 26 de janeiro de 2016.
Joseildo Alves Monteiro
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00041/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES 
PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DOSO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 
DO RIO DO PEIXE - PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFEÊNCIA; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: MUNDO NOVO COMERCIO PETRÓLEO LTDA 
- ME - R$ 1.777.440,00.

São João Rio do Peixe - PB, 25 de Janeiro de 2016
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO PARCELADO DE 

COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTA-
MENTOS DOSO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
NO TERMO DE REFEÊNCIA.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016.

DOTAÇÃO: Gabinete do Prefeito 20.10 / 04.122.1001.2003, no Elemento da despesa 3.3.90.30.01; 
Procuradoria Geral do Município 20.11 / 04.122.2011.2008, no Elemento da despesa 3.3.90.30.01; Se-
cretaria de Administração 20.20 / 04.122.2002.2009, no Elemento da despesa 3.3.90.30.01; Secretaria de 
Finanças e Planejamento 20.30 / 04.122.2011.2011, no Elemento da despesa 3.3.90.30.01; Secretaria de 
Educação 20.40 / 12.122.2005.2014, no Elemento da despesa 3.3.90.30.01; Secretaria de Saúde 20.50 
/ 10.122.2008.2039, no Elemento da despesa 3.3.90.30.01; Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e 
Infraestrutura 20.60 / 04.122.2010.2056, no Elemento da despesa 3.3.90.30.01; Secretaria de Agricultura e 
meio ambiente 20.70 / 20.122.2013.2068, no Elemento da despesa 3.3.90.30.01; Secretaria de Assistência 
Social 20.90 / 08.122.2014.2073, no Elemento da despesa 3.3.90.30.01; Secretaria de Juventude, Esporte 
e Turismo 21.10 / 27.122.2007.2096, no Elemento da despesa 3.3.90.30.01; Secretaria de transportes 
21.11 / 26.122.2010.2098, no Elemento da despesa 3.3.90.30.01;

VIGÊNCIA: 31/12/2016.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00004/2016 - 26.01.16 - MUNDO NOVO COMERCIO PETRÓLEO LTDA - ME - R$ 1.777.440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 001/2016

A Comissão de Licitação torna público que fará realizar a licitação abaixo especificada: MODALIDADE: 
CONCORRÊNCIA TIPO: MAIOR LANCE OU OFERTA OBJETO: Contratação de empresa especializada 
na execução de serviços bancários, Instituição Financeira (BANCO), para prestação dos referidos serviços, 
incluindo o pagamento da folha de servidores/ funcionários ativos,inativos e pensionistas, empregados 
públicos, terceiros contratados através de processo seletivo, conselheiros tutelares, estagiários, bolsistas, 
pagamento de fornecedores e prestadores de serviços, centralização bancária da arrecadação das receitas 
municipais e operações decorrentes, englobando a guarda da gestão bancária dos recursos necessários 
a toda operacionalização (pagamento/ recebimento) do Poder Executivo Municipal e também a concessão 
de empréstimos, produtos de crédito e financiamentos a servidores, mediante consignação em folha de 
pagamento. DIA E HORA DA ARREMATAÇÃO: 26 de fevereiro de 2016, às 09:00; NORMA LEGAL: Lei 
8.666/93; EDITAL E INFORMAÇÕES: Na Prefeitura Municipal de Nazarezinho /PB, Rua Antonio Vieira, 
01 - Centro - Nazarezinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

 Nazarezinho - PB, 25 de Janeiro de 2016
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Presidente da Comissão

Elevadores Otis Ltda, CNPJ nº 29.739.737/0042-80, torna público que requereu a SEMAPA – Secre-
taria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para a atividade de 
comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificadas anteriormente; partes e 
peças, bem como a  manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte 
e elevação de cargas, situada à Rua Prof. Diomar Maia de Sales Pontes, 246, BR 230 Km 12, Parque 
Verde, Cabedelo, PB.

HP INCORPORAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS  - CNPJ/CPF Nº 18.334.428/0001-36 Torna público 
que requereu a  SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Autorização para Licença Prévia Licença 
de Instalação e Licença de Operação para atividade de Edificação Residencial Multifamiliar com 18M² 
Situado no Loteamento SANTA VERÔNICA – JOÃO PESSOA – PB Nº 65, QUADRA 518.

LEVI BORGES LIMA – CPF/Nº 025.221.954-68, requereu junto a Secretaria do Meio Ambiente, de João 
Pessoa – SEMAM, a Licença de Operação – L. O, para prédio Multifamilar, térreo 11º andar situado a 
Rua Cícero Firmino da Costa, nº 151 Quadra 138 LOTE 0315, Bairro Paratibe - JOÃO PESSOA – PB. 

ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CAMPINA GRANDE  - CNPJ/CPF Nº  12.445.154/0001-76 Torna público 
que requereu à  SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da 
Licença de Operação nº  3053/2011 para o  empreendimento Alphaville Campina Grande situado à 
Rua Fernandes Vieira, S/N, Lote 01 – Quadra CL – Bairro Mirante – CAMPINA GARNDE – PB. Nº do 
Processo: 2015-006964/TEC/LO-0983.

AGRO INDUSTRIAL NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.828.626/0001-44 Torna 
público que a  SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 2/2016 em João Pessoa, 4 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Fabricação de Cachaça Na(o) – FAZENDA ENGENHO PINDOBA, S/N Município: AREIA  - UF: PB. 
Processo: 2015-006167/TEC/LO-0722

BOM JESUS IND. E COM. DE ÁGUA MINERAL LTDA – CNPJ/CPF Nº 02.995.392/0001-00 Torna 
público que a  SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 2979/2015 em João Pessoa, 21 de dezembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Adução de água em poço tubular para consumo humano, em uma área de 50 hectares, com processo 
DNPM 846.097/1998 Na(o) – SÍTIO CADEADO KM 413 BR 230 Município: SOUSA – UF: PB. Processo: 
2014-007989/TEC/LO-8870

JANAINA KELLY DE ARAÚJO SILVA – CNPJ/CPF/ Nº 032.975.284-78 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3019/2015 em 
João Pessoa, 28 de dezembro de 2015 – Prazo: 730 dias.Para a atividade de: Edificação multifamiliar 
com 02 unidades habitacionais, dotada de sistema de esgotamento sanitário, composto de fossa séptica 
e sumidouro. Na(o) - R. MARIA ROSA LT 12 A, QD A 01 – PLANALTO SANTA RITA Município: SANTA 
RITA – UF: PB. Processo: 2015-007400/TEC/LO-1113

JANAINA KELLY DE ARAÚJO SILVA – CNPJ/CPF Nº 032.975.284-78 Torna público que a  SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 3026/2015 em 
João Pessoa, 28 de dezembro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar 
com 02 unidades habitacionais, dotada de sistema de esgotamento sanitário, composto de fossa séptica 
e sumidouro. Na(o) – RUA MARIA ROSA, LT- 12 B QD- 01 A, LOT. PLANALTO SANTA RITA Município: 
- UF: PB. Processo: 2015-007397/TEC/LO-1111

OFR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ/CPF Nº 17.028.089/0001-05 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 3035/2015 em João Pessoa, 28 de dezembro de 2015- Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
EXTRAÇÃO DE AREIA NO LEITO DO RIO GURINHÉM E ARGILA EM TABULEIRO.ÁREA REFERENTE 
AO PROCESSO DNPM Nº 846.237/2014.Na(o) – RUA FAZENDA TERRA NOVA – Município: CALDAS 
BRANDÃO – UF: PB. Processo: 2015-004016/TEC/LO-0147

MINERAÇÃO COTO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ nº 00.841.691/0001-56, 
torna público que à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 63/2016, em João Pessoa, 11 de janeiro de 2016 – Prazo 730 dias. Para a atividade de: 
Lavra de Granito Ornamental, numa área de 50 ha. Referente ao Processo DNPM n.º 846.073/1998, na 
Fazenda Santa Clara – Zona rural, Município de Santa Luzia / PB. Processo: 2015-007869/TEC/LO-1257. 

MINERAÇÃO COTO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ nº 00.841.691/0001-56, 
torna público que à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 64/2016, em João Pessoa, 11 de janeiro de 2016 – Prazo 730 dias. Para a atividade de: 
Lavra de Granito Ornamental, numa área de 50 ha. Referente ao Processo DNPM n.º 846.065/1998, na 
Fazenda Santa Clara – Zona rural, Município de Santa Luzia / PB. Processo: 2015-007870/TEC/LO-1258.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Torna público o adiamento da tomada de preço acima citada, que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do 
Peixe - PB, às 10:00 horas do dia 18 de Fevereiro de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULO MODELO DOBLO ATTRACTIVE 1.4, 07 PASSAGEIROS, 
004 CILINDROS, FIAT FAB 2014 MODELO 2015, COR BRANCA, BANCHISA REVMALHA TWISTER 
CINZA, COD RENAVAM 154014 NUM, MOTOR 310A20112229916, COR INTERNA MALHA TWISTER 
CINZA, FLEX, CHASSI 9BD119707F1123452, ONDE ESTE VEÍCULO É UTILIZADO PELAS AÇÕES 
DE GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO E DE OUTRAS VER-
TENTES DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 
DO RIO DO PEIXE - PB, alterando a assim o Termo de Referência do referido processo. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
003/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 26 de Janeiro de 2016

VANESSA RICARTE FERNANDES
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 

Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 14:30 horas do dia 04 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de combustíveis e lu-
brificantes diversos, mediante requisição diária e periódica. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555/00. Informações: no horário das 
12:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Conde - PB, 25 de Janeiro de 2016
ISABELLA DUARTE GOUVÊA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 

Pb 18 - Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 14:30 horas do dia 04 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de combustíveis e lu-
brificantes diversos, mediante requisição diária e periódica. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555/00. Informações: no horário das 
12:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Conde - PB, 25 de Janeiro de 2016
ROOSEVELT ARAÚJO DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00002/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José Ma-

riano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 13:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos psicotrópicos, me-
diante solicitação periódica e entrega parcelada. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0325/2009. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347-1820. Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 25 de janeiro de 2016.
JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00001/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José Ma-

riano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material médico, laboratorial 
e odontológico, diversos, mediante solicitação periódica e entrega parcelada.. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0325/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3347-1820. Email:licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 25 de janeiro de 2016.
JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

MINERAÇÃO COTO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ nº 00.841.691/0001-56, 
torna público que à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 65/2016, em João Pessoa, 11 de janeiro de 2016 – Prazo 730 dias. Para a atividade de: 
Lavra de Granito Ornamental, numa área de 50 ha. Referente ao Processo DNPM n.º 846.064/1998, na 
Fazenda Santa Clara – Zona rural, Município de Santa Luzia / PB. Processo: 2015-007871/TEC/LO-1259. 
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