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Cidadania
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Estado entrega
nova escola em
tempo integral
O governador Ricardo Coutinho inaugurou ontem, em
Santa Rita, a Escola Estadual Cidadã Integral Helinton
Santana, com investimento de R$ 4,1 milhões. PÁGINA 5
FOTO: Divulgação

O governador Ricardo Coutinho participou da entrega da escola e visitou salas onde vão funcionar laboratórios

Sangue

posse

Coletas
externas

Marialvo
assume RF

O Hemocentro inicia hoje a
programação de coletas externas
de sangue no Estado. PÁGINA 5

Marialvo Laureano tomou
posse ontem no cargo de delegado
da Receita Federal na PB. PÁGINA 3
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Esporte

grave acidente

Colisão entre
trem e ônibus
mata 3 e fere 7
Três pessoas morreram e sete ficaram feridas, ontem, em Santa Rita, após uma
colisão entre um trem e um ônibus que fazia a linha Várzea Nova/João Pessoa. PÁGINA 7

Beach soccer na orla de JP
Equipes paraibanas treinam na orla da
capital para as disputas do Brasileiro que
vai acontecer em Niterói-RJ. PÁGINA 20

2o Caderno
Oscar Spotlight foi o melhor filme
e Leonardo DiCaprio levou a estatueta de melhor ator. PÁGINA 21

Diversidade
Empreendedorismo Pequenos
negócios empregam 56% da mão
de obra na Paraíba. PÁGINA 13

Com o choque, o
ônibus virou e os
passageiros foram
jogados para fora do
veículo, deixando um
saldo de três mortos
e sete feridos

clima & tempo
Fonte: INMET

Litoral

Sol e poucas
nuvens
31o Máx.
24o Mín.

Cariri-Agreste

Sol e poucas
nuvens
34o Máx.
21o Mín.

Sertão

Sol e poucas
nuvens
36o Máx.
23o Mín.

Informações úteis para a semana:

Moeda

DÓLAR 		
DÓLAR TURISMO
EURO 		

R$ 4,001 (compra)
R$ 3,860 (compra)
R$ 4,370 (compra)

R$ 4,003 (venda)
R$ 4,180 (venda)
R$ 4,375 (venda)

l PC instala núcleo de homicídios na cidade de Cabedelo. Página 6

Altura8
l Juliano Moreira adota método humanizado e retira grades. Página
0.3m
l Cardozo deixa Ministério da Justiça e vai assumir o AGU. Página 9
l Receita começa a receber declaração do Imposto de

Renda. Página 10
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saldo de vagas de empregos com carteira
assinada no mês de janeiro. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, órgão do Ministério do Trabalho e
Emprego, mostram que o mercado de trabalho apresentou saldo de 189 postos. Na
evolução da série histórica do Caged, foi
o terceiro melhor saldo no mês de janeiro em 13 anos. Os melhores resultados da
série haviam sido os meses de janeiro de
2014 e janeiro de 2008.
De acordo com os dados do Caged, os
setores de serviços e comércio puxaram
o desempenho da Paraíba no mês de janeiro. Os setores de turismo, telemarketing e de educação e as contratações
do varejo foram os destaques do primeiro mês do ano. A Paraíba registrou
o 5º maior saldo do país em janeiro. Os
outros quatro Estados das 27 unidades
de Federação que tiveram saldo positivo
foram Rio Grande do Sul (7.263), Santa
Catarina (7.211), Mato Grosso (6.900)
e o Paraná (1.074). A região Nordeste
que fechou 33,411 mil vagas em janeiro,
apenas a Paraíba dos nove Estados teve
saldo positivo.
Como acima se ressaltou, a Paraíba
não é uma ilha imune aos efeitos desta
grave crise que paralisa o Brasil. Sofre
os mesmos efeitos e enfrenta as mesmas dificuldades presentes nos outros
Estados. Mas é impossível não reconhecer o esforço que tem sido feito pelo Governo Estadual para minimizar estas
consequências desastrosas. Pequenina
e valente, ainda que inserida na região
mais pobre do país, a Paraíba dá exemplos. E esta é a sua marca na história.
Viva o trabalho que, apesar da crise,
vem sendo feito por aqui.
Carlos Romero -

Ricco Farias

papiroeletronico@hotmail.com

Crônica de uma desistência anunciada
A pré-candidatura do PSDB em
João Pessoa nunca foi crível para
a maioria dos jornalistas que
cobre o noticiário político e para
os cientistas políticos. Nunca foi
convincente, nem suficientemente plausível. E ontem, o que já era
esperado por todos, confirmou-se: a desistência anunciada
por Ruy Carneiro (foto), que até
então era o pré-candidato a prefeito pela legenda. Na verdade,
de todas as pré-candidaturas já
postas, a dos tucanos sempre
foi a mais improvável. Enquanto
os outros se mantinham – e se
mantém – na mídia, pontuando
opiniões sobre a cidade de João Pessoa, numa espécie de pré-clima de campanha, Ruy Carneiro
aparecia timidamente, e sequer parecia ter um discurso formado, uma posição mais agressiva ou
incisiva que corporificasse essa postulação. Nem mesmo os mais aguerridos membros da legenda
viam longevidade na pré-candidatura do presidente estadual do partido. Não havia eco nem mesmo internamente. E, certamente, pesquisas internas devem ter mostrado a inviabilidade dessa
postulação. Faltaria à chapa tucana o poder de competitividade. Não decolou. Ou melhor, decolou,
mas apenas como balão de ensaio. Os indícios mostram que o PSDB nunca quis, de fato, ser protagonista nesse processo eleitoral que se aproxima. A indicação de um vice já lhe parecia de bom
tamanho, em face de seu reduzido ‘poder de fogo’ para competir, em pé de igualdade, com outras
candidaturas majoritárias.

caromero@globo.com.br

Dois pesos

Unha e carne

Jesus transforma água em vinho
A hora de transformar o ódio em amor, a vingança no perdão, a
ignorância na sabedoria, o efêmero no eterno.”
Não é possível que você não saiba
que Jesus, dentre os numerosos chamados milagres, transformou água
em vinho. E fez isto numa festa de casamento. Mas, o fez, atendendo a um
pedido da mãe. Mulher, já sabem, não
quer ver ninguém constrangido.
Tenho certeza que o Mestre foi
a essa festa sem muito entusiasmo.
Ele veio ao mundo para ensinar, para
curar. Não tinha tempo a perder.
E aconteceu o que ninguém esperava: Faltou vinho no meio da festa.
E Maria não pensou duas vezes, correu até o filho e informou: Acabou-se
o vinho e os convidados estão sem
ter o que beber. A resposta do meigo nazareno veio logo, uma resposta
um pouco seca. Sim, não havia chegado, ainda, a vez de ele praticar os
seus milagres. No entanto, terminou
transformando água em vinho.
Eis aí dois símbolos: o da água e
o do álcool. Dir-se-ia que o vinho é
o entusiasmo. Esta a verdadeira simbologia. O resultado é que todos ficaram eufóricos e Maria feliz da vida.
Mas Jesus não veio para festas.
Sua missão foi outra: ensinar, curar,
orar, pregar, divinizar o homem.
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Entre todos os efeitos nocivos da crise econômica que o Brasil atravessa o
mais dramático, sem dúvida, é o aumento do desemprego. Com a quebra de confiança no mercado, os empresários não
investem, os empregados são demitidos
e os consumidores se retraem diante
dos altos juros e da inflação constatada
diariamente nas ruas – que é muito diferente (para maior) daquela oficialmente
anunciada pelos órgãos do governo. Deixar de comprar, reduzir despesas e cortar gastos é uma coisa; perder o emprego
é bem diferente.
Em 2015, os brasileiros enfrentaram
o fechamento de postos de trabalho em
decorrência das dificuldades econômicas no país. Em 2016, o cenário está se
repetindo, segundo avaliação de especialistas. A taxa de desemprego no Brasil deverá continuar crescendo este ano
por causa da queda no nível da atividade econômica. Na opinião dos analistas,
não há nenhum tipo de expectativa positiva. Embora a construção civil, um
dos setores que mais empregam no país,
tenha sentido mais os impactos da crise,
outros setores da indústria poderão ser
afetados este ano.
Sabemos todos que a Paraíba não é
uma ilha imune a estas circunstâncias,
políticas e econômicas, que produzem
tais resultados negativos. Ao contrário,
como Estado pobre em comparação com
outros entes federativos do Sul, Sudeste e
Centro-Oeste, os problemas costumam se
caracterizar de maneira bem mais agravada. A boa notícia é que não é exatamente isto o que está ocorrendo. A Paraíba foi
o 5º Estado do país e o único da região
Nordeste que registrou saldo positivo no

Humor

Viva o Trabalho

savio_fel@hotmail.com
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A verdade é que a transformação
da água em vinho foi o seu primeiro
chamado milagre. E ele ainda relutou
em fazer aquela transmutação. Daí
ter dito à sua mãe: Ainda não chegou
a minha hora.
Sim, a hora de transformar consciências, e não água em vinho. A hora
de transformar o ódio em amor, a
vingança no perdão, a ignorância na
sabedoria, o efêmero no eterno.
A festa foi uma distração. E qual
é a festa que não é distração? Na festa, o homem esquece a si mesmo. A
distração é o avesso da conscientização. Todo mundo saiu daquela festa de casamento, chamada Bodas de
Caná, esquecido de si mesmo, graças
ao vinho.
Mas, Jesus, o que desejava mesmo fazer era dar o vinho da verdade.
Aquela verdade que liberta, aquela
verdade que Pilatos procurou e não
achou. E lembrar que o nosso Machado de Assis comparou o vinho à
verdade, quando disse, em Quincas
Borba: “Não há vinho que embriague
mais que a verdade”. Mas, Jesus, costumava dizer: “Eu sou o caminho, a
verdade e a vida”.

Dois pesos e duas medidas. O presidente do diretório do PMDB de João
Pessoa, Manoel Júnior, cobrou ontem
lealdade ao vereador Fernando Milanez
quanto ao apoio à sua pré-candidatura.
“Se não apoiar, não tem como ficar na
legenda”. Em 2014, o deputado não se
cobrou fidelidade: apoiou Cássio Cunha
Lima em detrimento da candidatura do
peemedebista Vital Filho.

“Eles combinam perfeitamente”. Do governador
Ricardo Coutinho, não sem ironia, referindo-se
a uma suposta aliança entre o PSDB e o prefeito Luciano Cartaxo. E acrescentou: João Pessoa
disse não por duas vezes ao projeto político
deles – referia-se às derrotas de Ruy Carneiro
e João Gonçalves, que hoje está no PSD. “João
Pessoa precisa de um projeto maior”, pontuou.

Negligência

Indenização

Divisão

“Os bancos hoje têm a maior
taxa de lucro. Porém, se
recusam a investir na segurança de seus clientes”. Do
deputado Anísio Maia (PT),
em opinião enviada à coluna.
Identificou, nas audiências
da Comissão de Administração, Serviço Público e Segurança da AL, negligência das
instituições: “Nem mesmo
as portas giratórias com
detector de metais são instaladas nas agências de pequenas cidades do interior”.

A lei que prevê indenização
de clientes que sofrerem
algum tipo de violência relacionada à atividade bancária já começou a vigorar.
Anísio Maia, autor da propositura que alterou a Lei
Estadual 10.574, opina que
“não é papel da polícia proteger os lucros das instituições financeiras”. Agora,
portanto, as instituições
bancárias serão obrigadas
a compensar financeiramente a vítima.

Ruy Carneiro justifica a retirada da pré-candidatura
pelo fator “unificação” do
partido. Marcos Vinicius,
Eliza Virgínia e Luiz Flávio
já haviam dito de véspera:
apoiam a reeleição de Luciano Cartaxo. A divisão, a rigor,
continua: há quem defenda
aliança com o PMDB. Mas
neste último, há resistência
de lideranças, como o ex-governador Roberto Paulino:
disse que “vai engolir”, se
necessário for, esse acordo.

Pela dignidade humana

Tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei de Luiz Couto que obriga as instituições financeiras
controladas pela União a incluírem cláusula protetora de direitos humanos nos contratos de financiamento. Assim, qualquer empresa que receber verba pública e praticar atos considerados lesivos
à dignidade humana, terá o contrato suspenso, imediatamente.
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Marialvo Laureano toma posse
como delegado da Receita Federal
Engenheiro civil e auditor
fiscal foi o último secretário
de Estado da Receita
José Alves

zavieira2@gmail.com

O engenheiro civil e
auditor fiscal Marialvo Laureano é o novo delegado da
Receita Federal na Paraíba.
Nomeado pela presidente
Dilma Rousseff, ele tomou
posse na manhã de ontem
no cargo que era ocupado
há seis anos pelo delegado
José Honorato de Souza.
Em seu discurso de posse
Marialvo enfatizou que vai
exercer a administração tributária com justiça fiscal e
respeito ao cidadão com integridade e lealdade à instituição. “Vamos priorizar
o combate à sonegação e a
todos os ilícitos tributários,
uma vez que a sonegação é
crime. É roubar o dinheiro
do povo”, disse o novo delegado da Receita Federal da
Paraíba.
Marialvo revelou em
seu discurso de posse, que
a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que
permite que a Receita federal tenha acesso aos dados
bancários do contribuinte,
fortaleceu a legislação tributária e vai facilitar na elucidação de vários crimes como
corrupção, desvio de dinheiro público, evasão fiscal, lavagem de dinheiro e tráfico
de drogas e de armas.
“Essa decisão do STF,
fortaleceu a legislação tributária porque deu total

poder à Receita Federal de
obter dados bancários de
contribuintes sem autorização judicial”, afirmou ele,
lembrando que em quase
todos os países do primeiro
mundo a administração tributária tem essa prerrogativa e no Brasil não poderia
ser diferente.
Ainda durante a posse, Marialvo agradeceu ao
governador Ricardo Coutinho todo o apoio recebido
durante sua gestão à frente
da Secretaria Estadual da
Receita, bem como a compreensão do governador
em liberá-lo para assumir a
Delegacia da Receita Federal na Paraíba.
“Trabalharemos para
melhorar continuadamente
a qualidade do atendimento
ao cidadão, apoiando as iniciativas que visam estimular
o exercício da cidadania em
todos os segmentos da sociedade. Buscaremos fortalecer parcerias com diversos
órgãos e entidades a exemplo da Ministério Público do
Trabalho e a Ordem dos Advogados do Brasil”, afirmou.
Sobre a atual conjuntura que passa o país, Marialvo disse que ela tem reflexos na Receita Federal. “O
que estamos vendo é orçamentos limitados, queda de
arrecadação, alta do dólar,
o país perdendo credibilidade perante a comunidade internacional e retração
da economia. Além disso,
as demandas internas, os
pleitos dos companheiros
da Receita Federal da Paraíba, a exemplo da cam-

PARAHYBA JUDICIÁRIA
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“Vamos priorizar o combate à sonegação e a todos os ilícitos tributários”, ressaltou o novo delegado em seu discurso de posse

panha salarial, o Regimento
Interno, a Lei Orgânica do
Fisco e tantos outros problemas. Estou consciente
de todos esses desafios e
pronto para ajudar e superá-los”, pontuou.
Marialvo disse ainda
que espera dar continuidade ao excelente trabalho
desenvolvido pelo colega
Honorato e por todos os
outros colegas que tiveram
a honra de comandar a nossa delegacia, como Marconi

Frazão que foi indicado para
sucedê-lo na Secretaria Estadual do Fisco. Ele afirmou
ainda, que se nós queremos
uma sociedade mais justa e
ética, bem como uma Receita Federal mais forte, não
podemos ser apenas coadjuvantes, mas protagonistas
desse projeto.
Perfil
Marialvo Laureano é
engenheiro civil pela Universidade Federal da Paraí-

ba, e ingressou na Receita
Federal do Brasil no cargo de técnico do Tesouro
Nacional em fevereiro de
1986. Em 1989, ele foi nomeado para o cargo de auditor de Contas Públicas do
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.
Em dezembro de 1993,
retornou à Receita Federal
no cargo de auditor fiscal
e já exerceu diversas funções. Em 2011, assumiu a
Secretaria de Estado da Re-

RECURSOS HÍDRICOS

Revista de Direito recebe Representante do MPPB
artigos até 31 de março
A Justiça Federal na
Paraíba (JFPB) recebendo,
até o dia 31 de março, artigos jurídicos para publicação na Revista Parahyba
Judiciária. O “Novo Código
de Processo Civil” é o tema
da décima edição, que terá
trabalhos
selecionados
de operadores do Direito,
como professores, advogados, pesquisadores, membros do Ministério Público,
auditores, membros de tribunais de contas e magistrados, bem como de estudantes
de cursos de pós-graduação
latu senso, mestrado e dou-

torado na área jurídica.
Os trabalhos deverão
ser entregues, pessoalmente, na Biblioteca “Juiz Federal Agnelo Amorim”, da
Seção Judiciária da Paraíba,
situada na Rua João Teixeira de Carvalho, 480, Brisamar. Para não residentes
em João Pessoa, será aceita
remessa via postal, caso em
que o trabalho deverá ser
encaminhado por carta com
aviso de recebimento para
o respectivo endereço, aos
cuidados da secretária da
revista, bibliotecária Dulcinete Morais Carneiro.

DIREITOS HUMANOS

Governo realiza 4ª
Conferência Estadual
O Governo do Estado,
por meio das Secretarias
da Segurança e da Defesa
Social, de Desenvolvimento
Humano, e da Mulher e da
Diversidade Humana, em
conjunto com o Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, realiza a IV
Conferência Estadual de Direitos Humanos. A abertura
aconteceu nessa segunda-feira (29), às 19h, e segue
durante toda esta terça-feira
(1), no Hotel Ouro Branco,

em João Pessoa.
O objetivo do evento é
escolher os delegados que
vão participar da Conferência Nacional dos Direitos
Humanos. A conferência foi
aberta às 19h com as palestras da secretária de Desenvolvimento Humano, Aparecida Ramos, e do procurador
do Trabalho na Paraíba, Eduardo Varandas. Eles falaram
sobre o tema “Direitos Humanos para todos: Democracia, Justiça e Igualdade”.

integra Fórum Nacional
O promotor de Justiça Alcides Leite de Amorim, do Ministério Público
da Paraíba (MPPB), está
integrando o Fórum Nacional de Recursos Hídricos, vinculado à Comissão
de Defesa dos Direitos
Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
A nomeação de Alcides
Amorim para representar
a Paraíba foi feita pelo
presidente do CNMP, procurador da República Ro-

drigo Janot, no início desse mês de fevereiro.
“É uma nomeação
de extrema importância
para o Ministério Público
paraibano”, ressaltou, na
manhã dessa segundafeira (29), o procuradorgeral do MPPB, Bertrand
Asfora, lembrando que
o promotor já integra a
força-tarefa estadual que
monitora os recursos hídricos na Paraíba.
Em dezembro do
ano passado, o MPPB

criou a força-tarefa, com
a participação de órgãos
do Estado e de prefeituras para acompanhar e
fazer cumprir as decisões
que forem tomadas pela
Agência Executiva de
Gestão de Águas da Paraíba (Aesa), pela Agência Nacional de Águas
(ANA) e pelo Comitê da
Bacia Piancó-Piranhas-Açu, com o objetivo de
preservar o abastecimento de água pelo Sistema
Coremas-Mãe D’água.

JUSTIÇA EM DEFESA DA MULHER

TJPB retoma mutirão para
julgar processos de violência
O Tribunal de Justiça
da Paraíba retomará, no período de 7 a 11 de março, o
esforço concentrado para
julgar 628 processos decorrentes de violência doméstica e familiar. O mutirão dará
prioridade aos processos de
réus presos, Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça, e
demais ações penais que exigem maior celeridade e acontecerá nas Comarcas de João

Pessoa e Campina Grande.
O esforço concentrado atende o cronograma da
Campanha Nacional do Supremo Tribunal Federal, que
tem à frente a sua vice-presidente, Ministra Carmen Lúcia Antunes.
Para o desenvolvimento
desse trabalho, o presidente
do TJ, desembargador Marcos
Cavalcanti de Albuquerque,
designou, na Comarca de João

Pessoa, 20 servidores e 20
oficiais de justiça, para a triagem dos processos, atividades
cartorárias, cumprimento de
mandados e outras diligências, além da designação futura de magistrados para a realização das pautas. O evento
contará com a cooperação da
Procuradoria-Geral de Justiça
e da Defensoria Pública do Estado, órgãos essenciais para a
realização das audiências.

ceita da Paraíba e exerceu
a função até o dia 27 de fevereiro de 2016. A posse de
Marialvo como delegado da
Receita Federal da Paraíba
contou com a presença de
familiares, amigos, auditores fiscais, representantes
de diversas instituições,
juízes e políticos da Paraíba, além do superintendente da Receita Federal da 4ª
Região (PB, PE, CE e RN),Giovanni Christian Nunes
Campos.

Durval se reúne
com motoristas de
transporte escolar,
taxistas e Semob

O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa
(CMJP), vereador Durval Ferreira (PP), recebeu em seu
gabinete, na manhã dessa segunda-feira, 29, representantes dos taxistas e de transportadores de veículos escolares
que atuam na capital paraibana. Eles se reuniram com
o superintendente municipal
de Mobilidade Urbana, Carlos
Batinga, para discutir reivindicações das categorias.
Durval explicou que foi
procurado pelos profissionais
com algumas solicitações referentes a ações de fiscalização
e sinalização. O presidente
disse que considerou adequado chamar as partes interessadas e intermediar um diálogo.
“Acredito que a reunião foi
muito boa, pois os segmentos
puderam expor suas reivindicações e saber as perspectivas
de solução. Temos certeza de
que, dentro das possibilidades, os pedidos serão atendidos”, afirmou o chefe do Legislativo Municipal.
As principais solicitações
apresentadas pelas categorias
foram: maior fiscalização de
veículos de outros municípios
atuando clandestinamente em
João Pessoa; melhorias na sinalização e na organização de
pontos de táxi; e utilização da
faixa exclusiva para ônibus por
táxis com passageiros.

Políticas
A UNIÃO
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Luiz Couto propõe incorporar Mais
Médicos à Lei Orgânica da Saúde
Projeto de Lei ainda
será analisado por duas
comissões na Câmara
Tramita na Câmara dos
Deputados o Projeto de Lei
242/15, do deputado Luiz
Couto (PT-PB), que transforma o Programa Mais
Médicos em política de Estado, incorporando-o à Lei
Orgânica da Saúde (LOS 8.080/90).
Pelo texto, a coordenação do programa passará a
ser competência da direção
nacional do Sistema Único
da Saúde (SUS), incluindo o
repasse de renda para a formação dos recursos humanos na área médica.
Couto argumenta que
os médicos brasileiros estão
concentrados nas grandes
metrópoles onde podem
exercer cargos no sistema
público de saúde e, paralelamente, exercerem a profissão em seus próprios
consultórios e em hospitais
particulares.
Para ele, o Brasil carece
de uma política de formação
de médicos no interior, a
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fim de que os profissionais
formados possam exercer a
medicina em regiões próximas às suas residências, sem
se mudarem para as grandes
cidades e metrópoles nacionais. “Esta solução demandará um período de tempo,
e é por isso que o Programa
Mais Médicos deve ser implementado como política
de Estado, até que existam
médicos formados suficientes em nosso interior e que
a quantidade de médicos
disponível atenda perfeitamente às necessidades de
nossa população em todo o
território nacional”, completou Couto.
O Mais Médicos foi criado pela lei 12.871/13 com o
objetivo de aumentar o atendimento do Sistema Único
de Saúde (SUS) em cidades
onde há carência desses profissionais. A ideia é promover
a reordenação da oferta de
cursos de Medicina e de vagas para residência médica,
priorizando regiões de saúde
com menor relação de vagas
e médicos por habitante.
As vagas são oferecidas
prioritariamente a médicos

TRANSPOSIÇÃO

Raimundo Lira quer
unir bancada do NE
Presidente da Comissão de Acompanhamento das Obras
de Transposição e Revitalização do Rio São
Francisco, o senador
Raimundo Lira (PMDB
-PB) voltou à tribuna
do Senado Federal em
defesa de uma união
dos
parlamentares
nordestinos para que,
juntos, reforcem o
apelo ao Governo Federal, para que acelere as obras de transposição.
“Quero mobilizar
a Bancada dos Senadores do Nordeste no
sentido de que façamos juntos uma atuação mais forte, para
que essa transposição prossiga com um
ritmo maior do que
o atual. A previsão
de chegada nos Estados da Paraíba e do
Rio Grande do Norte,
principalmente, é até
o primeiro trimestre,
no mais tardar no segundo semestre de
2017, mas aí teremos
alguns
problemas
emergenciais” destacou Raimundo Lira.
O apelo do senador paraibano é para
que o Governo possa
apressar, antecipar –
mesmo com todas as
dificuldades financeiras –, investir de uma
forma mais forte,
mais consistente, para
aumentar o ritmo, a
velocidade dos trabalhos na transposição. Ele lembrou que,
atualmente, mais de
10 mil trabalhadores
estão
trabalhando
nessa obra.

Vale do Piancó
O senador Raimundo Lira (PMDB-PB)
comemorou nessa segunda-feira, 29, em
Plenário, a notícia de
que os 18 municípios
da região metropolitana do Vale do Piancó,
na Paraíba, serão beneficiados pela transposição das águas do rio
São Francisco.
Ele explicou que
o Ministério da Integração Nacional informou recentemente
que o Banco Mundial
deu sinal positivo
para que, em março,
o ramal Piancó seja
incluído no projeto da
transposição.
Segundo o senador, a previsão é que
a licitação para o trecho seja concluída no
segundo semestre deste ano e que as obras
sejam iniciadas no
primeiro semestre de
2017.
Raimundo Lira ressaltou que o novo ramal vai garantir abastecimento perene de
água ao conjunto de
barragens
CoremasMãe d’Água, que foi
inaugurado em 1942 e
beneficia a população
do Vale do Piancó.
“É uma notícia fantástica para o estado da
Paraíba. Essa obra vai
perenizar o rio Piancó,
vai abastecer o sistema
Coremas-Mãe d’Água.
O seu excesso vai correr de forma perene e
permanente pelo rio
Piranhas, beneficiando
cidades dos dois estados. (Com informações
da Agência Senado)

Deputado federal paraibano defende que população das cidades mais afastadas dos grandes centros tenha acesso a médicos

brasileiros, interessados em
atuar nas regiões onde faltam profissionais. No caso de

Galdino decreta
luto pela morte
do ex-deputado
Múcio Satyro

Em nota divulgada ontem, a Assembleia Legislativa
da Paraíba externou profundo pesar pela morte do exdeputado estadual Múcio Satyro. O ex-parlamentar de 74
anos faleceu em João Pessoa,
na tarde dessa segunda-feira,
29, no Hospital da Unimed,
em decorrência de complicações do mal de Parkinson.
Múcio Satyro nasceu na
cidade de Patos em 5 de novembro de 1941. Foi deputado estadual entre os anos
de 1971 e 1975 e de 1979 a
1995. Também foi diretor de
Operações da Companhia de
Desenvolvimento da Paraíba
(Cinep) e, atualmente, exercia a atividade de pecuarista.
Múcio Satyro deixa a esposa,
Elisabeth Satyro, e os filhos
Múcio Satyro Filho, Maria
Olívia e Juliana.
O presidente do Poder
Legislativo paraibano, deputado Adriano Galdino, lamentou
a perda inestimável de Múcio
Satyro, ressaltando que as
ações do ex-deputado seguirão presente na memória de
todos. Na ocasião, decretou
luto oficial por três dias.
O corpo do ex-deputado
será velado no Salão Nobre
da Assembleia Legislativa
na manhã desta terça-feira,
de onde segue para sepultamento na cidade de Patos.

Adriano Galdino,
lamentou a perda
inestimável,
ressaltando que
as ações do exdeputado seguirão
presente na
memória de todos

não preenchimento de todas
as vagas, são aceitas candidaturas de estrangeiros.

O projeto será analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família; de

SÃO FRANCISCO

Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de
Cidadania.

Integração Nacional acompanha
CNBB em visitas no Sertão
Nessa segunda-feira, 29,
o Ministério da Integração
Nacional (MI) deu início ao
acompanhamento da comitiva da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB). A instituição que
congrega os bispos da Igreja Católica no país conhecerá, até quinta-feira, 3, as
estruturas do Projeto de
Integração do Rio São Francisco - trechos em obras e
barragens que receberão as
águas do empreendimento.
“Essa uma oportunidade para o Governo Federal mostrar seu empenho
e comprometimento com a
questão hídrica por meio
do Projeto São Francisco, da
barragem Oiticica e de outras obras”, disse o secretário de Infraestrutura Hídrica
Osvaldo Garcia, integrante
da delegação do MI. Garcia viajou acompanhado do
presidente da Companhia
do Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e do

Parnaíba (Codevasf), Felipe
Mendes, e do diretor-geral
Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (Dnocs), Walter Gomes de Sousa.
O primeiro dia de roteiro da CNBB foi dedicado
a empreendimentos que receberão as águas do projeto. Os religiosos visitaram a
barragem Armando Ribeiro
Gonçalves, construída pelo
Dnocs e localizada no Rio
Piranhas-Açu, no município
de Açu. A parada seguinte
ocorreu em Jucurutu: diálogo com representantes
de órgãos públicos e da sociedade e visita à Barragem
Oiticica, obra em andamento executada pelo governo
do Rio Grande do Norte,
com apoio financeiro do Governo Federal por meio do
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC).
A barragem Armando
Ribeiro Gonçalves abastece
34 núcleos urbanos em 33
municípios e beneficia cerca

PSDB

de 500 mil pessoas. É uma
das 24 barragens estratégicas que receberão águas do
Projeto São Francisco e para
as quais o Ministério da Integração, por meio do Dnocs, tem elaborado estudos
e projetos executivos para
recuperação. O investimento nos projetos é de R$ 22
milhões. “Já o valor estimado para recuperação dessas
24 barragens é da ordem de
R$ 370 milhões”, completou
Osvaldo Garcia.
O roteiro do primeiro
dia de agenda termina à noite, em Cajazeiras, na Paraíba: os religiosos celebrarão
missa na catedral do município. A caravana é formada
por oito bispos e outros 100
membros da Igreja, pertencentes à regional Nordeste
2 da instituição. O objetivo
da CNBB é marcar um novo
momento de diálogo entre
Igreja Católica, instâncias
do Estado brasileiro e comunidades do Nordeste.

Ruy Carneiro desiste de sair
candidato a prefeito de JP
O presidente do PSDB
na Paraíba, Ruy Carneiro,
anunciou nessa segundafeira que abrirá mão de ser
candidato a prefeito de João
Pessoa, em nome de um
projeto maior que fortaleça
a união de partidos de oposição na Paraíba. Em nota,
Ruy apresentou as razões de
sua desistência.
“Entrei na política não
para continuar uma história
familiar, que começou com o

senador Ruy Carneiro, meu
tio-avô. Entrei por fé e dever.
Como ele, creio que ‘Forte é
o povo!’, e que todos os cidadãos têm a obrigação de contribuir para uma sociedade
que ofereça paz e prosperidade. No exercício dos mandatos de vereador, deputado
estadual, secretário de Estado e de município, deputado federal e dirigente partidário, não tive problemas
para manter o foco no único

propósito aceitável para um
mandatário: o bem-estar do
seu povo”, disse Ruy.
Ainda na nota oficial, Ruy
Carneiro afirmou que outros
correligionários concordam
com sua decisão. “É um gesto
que acredito, será acompanhado por todos os tucanos
de João Pessoa, tenham ou
não mandatos. Precisamos
dar uma oportunidade ao
diálogo e avançar nas boas
práticas”, afirmou.

Colisão entre trem
e ônibus deixa três
mortos e sete feridos
Página 7

A UNIÃO

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 1 de março de 2016

EM TEMPO INTEGRAL

Santa Rita ganha escola cidadã
FOTOS: Edson Matos

Mais de R$ 4,1 milhões
foram investidos na escola,
que atende 320 alunos
Cardoso Filho

josecardosofilho@gmail.com

O governador Ricardo
Coutinho entregou na manhã de ontem a Escola Estadual Cidadã Integral Helinton Santana, em Santa Rita.
Localizado no bairro Marcos
Moura, o educandário tem
capacidade para atender 320
alunos em tempo integral.
Na construção e infraestrutura, foram investidos mais
de R$ 4,1 milhões. A escola
tem como diretor o professor Paulo de Tarso Gomes da
Silva.
Na solenidade, o governador esteve acompanhado
da vice-governadora Lígia
Feliciano, do secretário de
Educação, Alécio Trindade,
da superintendente da Suplan, Simone Cristina Guimarães; vários deputados
estaduais e federais, além de
prefeitos e centenas de moradores da região.
Após o corte da fita
simbólica, Ricardo Coutinho
visitou algumas salas onde
irão funcionar laboratórios
de Robótica, Matemática e
Ciências, recebeu uma tela
pintada com caneta esferográfica do operário Salustiano Oliveira, que trabalhou na
obra, e ainda assistiu a apresentação de um grupo de
dança africana e da camerata
de cordas do projeto Prima
de Tibiri.
Marta Santana, viúva de Heliton Santana, que
dá nome à escola, falou em
nome da família. Ela agradeceu a lembrança e expressou
a sua gratidão e da família ao
governador. “Heliton Santana foi um grande educador
cultural e militante de movimentos sociais do nosso Estado. Quero agradecer pela
justa homenagem feita pelo
Governo do Estado e desejar
que esta escola seja um lugar
de troca de conhecimento.
Que o aprendizado flua por
aqui. Certamente, onde quer
que esteja, Heliton está feliz”.
O estudante Vitor Gomes
dos Santos disse que aquela
escola era um sonho para os
moradores do bairro Marcos
Moura. “Quero agradecer ao
governador Ricardo Coutinho em nome dos meus colegas daqui por ter construído
uma escola de qualidade”.
A escola foi fruto de uma
reivindicação dos moradores
do bairro Marcos Moura, que
teve como protagonista o
líder comunitário Helinton
Santana durante uma plenária do Orçamento Democrático, segundo disse o conselheiro João Luiz Cândido.
Durante a solenidade,
o governador ressaltou a
solicitação dos moradores
daquela região no Orçamento Democrático. “Sabemos a
importância do Orçamento
Democrático Estadual como
meio de atender os direitos
das populações mais carentes. Por isso, digo a vocês
cidadãos, que vale a pena ir
às plenárias do Orçamento
manter o diálogo fundamental com o nosso Governo.
Este é o espaço reservado
para que a população possa eleger suas prioridades”,
concluiu.
Ricardo Coutinho, no
seu discurso, falou ainda da
importância daquela escola
em tempo integral num lugar
carente gerando impactos na

Governador Ricardo Coutinho entregou a Escola Cidadã, solicitada pelos moradores no Orçamento Democrático

segurança e na democracia
com a diminuição de violência, “porque ela é alimentada pela falta de perspectiva
futuras que as pessoas têm e
a educação é a única política
pública pra mudar isso e o
segundo impacto é o cultivo
da democracia, onde se oferece oportunidades iguais”,
ressaltou.
O governador também
destacou os programas na
área da educação que estão
sendo implementados em
todas as regiões do Estado
e enfatizou que o governo
vem investindo em mestrado
para professores, Gira Mundo para os alunos e melhoria
da rede de ensino público
com a construção de escolas.
Ricardo disse ainda que
a escola Helinton Santana
tem que ser um exemplo
para a Paraíba. “Sexta-feira
entreguei a escola de Cubati.
Daqui a duas semanas estaremos entregando a de Puxinanã. Em abril, a de Junco
do Seridó e ainda temos de
Riachão do Poço, Curral de
Cima, Igaraci e muitas outras”, enfatizou.
Para Santa Rita, o governador também anunciou
para o início de 2017 a entrega do Hospital Metropolitana
e, em breve, a Unidade de
Polícia Solidária (UPS) para
atender os bairros de Marcos Moura, Eitel Santiago e
Tibiri. Anunciou ainda obras
de esgotamento sanitário e
melhoria no abastecimento
d’água, além de pavimentação das estradas que ligam
Santa Rita a Forte Velho e da
PB-004.
O governador conversou
com o comandante do 7º Batalhão da PM, coronel Júlio
César. O oficial informou que
há dois anos vem reduzindo
os indicadores criminais e citou que em janeiro de 2016,
em relação a janeiro de 2015,
houve uma redução de 88%
no número de homicídios.

“Sabemos a
importância
do Orçamento
Democrático
Estadual como
meio de atender
os direitos das
populações”

Solenidade teve apresentação do Projeto Prima

Unidade tem quatro laboratórios
A Escola Estadual
Cidadã Integral Heliton
Santana tem capacidade total para 320 alunos em período integral. Para este ano (que
só terá o 1º ano) é de
120 alunos em período integral. A unidade
escolar conta com oito
salas de aula, quatro
laboratórios (Biologia
e Química, Física, Matemática e Robótica,
Informática e Línguas),
biblioteca, ginásio (em
construção e com previsão para ser concluído
em abril) e refeitório
com capacidade para
120 estudantes.
Conta ainda com
todas as salas refrige-

radas, recreio coberto, acessibilidade, sala
de multimeios, sala de
atendimento educacional especializado para
estudantes com necessidades especiais, wi-fi,
escadaria para acesso
ao pavimento superior
e jardim. Vai funcionar
com programas pedagógicos na modalidade Cidadã Integral.
Escola Cidadã Integral é um novo modelo de escola pública
implantado na Paraíba,
com a proposta de organização e funcionamento em tempo único
(integral). É uma política pública e está inserida no Plano Nacio-

nal de Educação (PNE),
na Meta 6: “Oferecer
educação em tempo integral em, no mínimo,
50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25%
dos alunos da educação básica e também
no Plano Estadual de
Educação (PEE)”.
O programa tem
como foco a formação
dos jovens por meio
de um desenho curricular
diferenciado
e com metodologias
específicas, que apresentam aos estudantes
do Ensino Médio possibilidades de se sentirem integrantes do seu
projeto de vida.

Educador cultural é homenageado
O nome da escola é
em homenagem a Heliton Santana, nascido em
Santa Rita. O educador
cultural foi professor de
Artes no Ginásio Augusto
dos Anjos, em Santa Rita,
onde montou o espetáculo “Brasil Caboclo”, de
Zé da Luz, que resultou
no grupo TELL (Teatro,
Luta e Libertação).
Foram 18 espetáculos. ”Axé, Resistência
Negra” foi filmado pela
BBC de Londres em Recife (1985). Em 1989, criou
o grupo de teatro popu-

lar Anima Ação e o Movimento de Artistas da
Caminhada (Marca). Em
1992, criou o Departamento de Teatro Popular
e o Centro de Documentação Popular (Cedop).
No mesmo ano, montou
o “Nuestra América”,
com uma turnê de 57
apresentações, sendo 40
na Itália. Em 1995, o “De
grão em grão a galinha
enche o papo” percorreu a Itália, e em 1997,
“Damas da vida” foi
apresentado na Bélgica.
Também foi funda-

dor do grupo Kumbi, de
consciência negra em
Santa Rita, e do projeto cultural Baú Aberto.
Participou de pastorais,
como a do índio, da juventude do meio popular
e da terra. Em 2009, foi
premiado como ativista
dos direitos humanos.
Fundou ainda a
Associação de Renais
Crônicos Transplantados
e doadores da Paraíba.
Heliton Santana faleceu
em setembro de 2011
com problemas de insuficiência renal.

CAPACITAÇÃO

Espep oferece 14 cursos para
servidores públicos em março
Servidores públicos estaduais interessados em fazer
uma nova capacitação já podem se inscrever em um dos
12 cursos oferecidos pela Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba (Espep) neste
mês de março em João Pessoa.
Os cursos oferecidos a
partir do dia 14 de março são:
Formação para secretárias do
serviço público; Redação oficial; Organização e administração de eventos públicos;
Informática básica: Word/

Excel. Estes serão oferecidos
nos dias 14, 16, 18, 21 e 23 de
março, às segundas, quartas e
sextas-feiras pela manhã, das
8h às 12h.
As capacitações Acordo
Ortográfico; Relações interpessoais e mediação de conflitos; Qualidade na prestação
dos serviços: enfoque humano; e outra turma de Informática básica: Word/Excel acontecem à tarde, das 13h30 às
16h30, nos dias 14, 16, 18, 21
e 23 de março, também segun-

da, quarta e sexta.
Por fim, os cursos de Formação de instrutores; Gestão de
recursos humanos; Inglês I; Oratória: expressão verbal e corporal e Introdução ao Excel:
básico ao avançado acontecem aos sábados pela manhã
e tarde, das 8h às 12h e das
13h30 às 16h30, nos dias 12
e 19 de março. Todos as capacitações têm carga horária
de 20h.
Contato pelos telefones:
(83) 3214.1984 e 3214.1991.

Começa hoje
programação de
coletas externas
do Hemocentro
O Hemocentro da Paraíba programou para o mês de
março nove coletas externas
de sangue. De acordo com o
cronograma elaborado pelo
Núcleo de Ações Estratégicas, as primeiras coletas
acontecem hoje, no Hospital do Trauma, e amanhã no
Ponto de Cem Réis.
Na quinta-feira (4), a
unidade móvel do Hemocentro estará no município de
Espírito Santo, e no dia 8, em
comemoração ao Dia da Mulher, será realizada a ação de
coleta na Reitoria da Universidade Federal da Paraíba.
De acordo com o calendário, no dia 9, a coleta externa ocorrerá no município de
Jacaraú, e no dia 12, na Primeira Igreja Batista, em João
Pessoa. Já no dia 16, a unidade móvel estará no Tribunal
Regional do Trabalho (TRT),
e no dia 19, na Igreja Cidade
Viva, no Bessa. A programação de coletas externas será
finalizada no dia 30, no Unipê.
Todas as coletas terão
início às 8h e término às 16h.
Para a chefe do Núcleo de
Ações Estratégicas do Hemocentro, Divane Cabral, “as
ações de coleta externa possibilitam, além da doação em
si, uma forma de sensibilizar
mais pessoas, e conscientizar
sobre o ato de doar”.
As coletas externas foram
intensificadas para o mês de
março, onde ocorre a Campanha de Doação Feminina, alusiva ao Dia da Mulher. “Esse
é um momento importante
para podermos conversar
com as mulheres, e chamá-las para participar da doação
de sangue, desmistificando o
processo de doação feminina”,
enfatiza a diretora-geral do
Hemocentro, Sandra Sobreira.
A Rede Hemocentro da
Paraíba é responsável por
atender 40 hospitais, cobrindo 100% dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) e
mais os leitos de planos de
saúde cadastrados. Para tanto é composta por uma rede
de dez hemonúcleos distribuídos nos municípios de
Guarabira, Picuí, Monteiro,
Princesa Isabel, Patos, Piancó,
Itaporanga, Cajazeiras, Sousa
e Catolé do Rocha, além de um
regional, em Campina Grande.
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Núcleo especializado em homicídios
é instalado na cidade de Cabedelo
Estrutura funciona de
forma experimental desde
o mês de agosto de 2015
A Polícia Civil da Paraíba
implantou oficialmente, nesse
mês de fevereiro, um núcleo
especializado na investigação
de homicídios no município de
Cabedelo. O espaço está funcionando na sede da 3ª Delegacia Seccional, na cidade, prédio da 7ª Delegacia Distrital.
De acordo com o titular
da seccional, delegado Ademir
Fernandes, o Núcleo de Homicídios é formado por uma equipe
completa de agentes de investigação, escrivães e delegado. “A
estrutura já vem funcionando
de forma experimental desde o
mês de agosto de 2015, quando
entendemos a necessidade de
um trabalho mais especializado na área de investigação criminal na cidade de Cabedelo.
O núcleo, além de homicídios,
investiga crimes que envolvam
o tráfico de drogas e situações
de alta complexidade e tem
como titular o delegado João
Ricardo Monteiro da Franca”,
afirmou Fernandes.

O delegado acrescentou
também que por conta do
trabalho desenvolvido na 3ª
Área Integrada de Segurança
Pública (Aisp) pelas Polícias
Civil e Militar, o número de
assassinatos no município de
Cabedelo teve uma redução
relevante. Em 2011, o município possuía uma taxa de
140,43 homicídios por um
grupo de 100 mil habitantes
e esse número caiu no ano
passado para 33,5 mortes
para cada 100 mil habitantes. “Em números absolutos a ocorrência de Crimes
Violentos Letais Intencionais (CVLI) foi de 83 casos
no início da gestão para 22
em 2015, como resultado de
ações de prevenção e repressão qualificadas”, explicou.
Em todo o Estado, a
Polícia Civil conta com oito
núcleos especializados na
investigação de homicídios.
Essas estruturas contribuem
com a investigação policial
realizada também pelas Delegacias Especializadas de
Crimes contra a Pessoa, presentes em João Pessoa, Campina Grande e Patos.

AÇÕES POLICIAIS

PM detém 55 suspeitos
e apreende 14 armas
A Polícia Militar, durantes ações deste fim de semana, deteve 55 suspeitos
envolvidos em crimes de
roubo, homicídio, tráfico de
drogas e porte ilegal de arma
de fogo, apreendeu 14 armas
de fogo e conseguiu recuperar 15 veículos que possuíam
queixa de roubo ou furto no
Estado da Paraíba.
No período compreendido entre as 18h da sexta-feira
(27) e às 23h59min do domingo (29) foram detidos 55
suspeitos, dos quais 25 por
roubo ou furto, dois por homicídio, 14 com drogas, oito por

porte ou posse ilegal de arma
de fogo e seis em virtude de
cumprimento de mandado de
prisão. Foram retiradas das
ruas 14 armas de fogo nas cidades de João Pessoa, Cubati,
Campina Grande, São José do
Sabugi, Algodão de Jandaíra,
Pocinhos e Esperança.
Durante as abordagens,
foram apreendidos 75g, 11
papelotes, sete tabletes e
sete trouxinhas de maconha,
70g e 60 pedras de crack, e
10g de cocaína, e ainda 15
veículos que possuíam queixa por roubo ou furto foram
recuperados.

CRIME NO SERTÃO

Adolescente é morto a
tiros na região de Sousa
George Wagner
georgewagner1@gmail.com

Um adolescente de 16
anos foi assassinado a tiros
na região de Sousa, Sertão da
Paraíba. O corpo de Josenildo
Fernandes de Lima, 16 anos,
foi encontrado no fim da tarde de sábado (26) ao lado de
uma moto nas proximidades
do sítio Gado Bravo, na zona
rural de Aparecida.
Populares que passavam
nas imediações avistaram o
cadáver e imediatamente comunicaram o fato aos agentes da 19ª Área Integrada de
Segurança Pública, com sede
em Sousa.
Segundo relato da polícia, o corpo do jovem apresentava sinais de execução
através de disparos de arma
de fogo, mas somente o exame cadavérico irá determinar o número de disparos e
arma utilizada para a prática
da execução.
O inquérito policial já
começou a ouvir familiares
e amigos que estiveram mais
recentemente com a vítima.
A polícia já contabiliza 10
homicídios na região de Sou-

sa em 2016. No ano passado
foram registrados 21 crimes
de morte.

Disque Denúncia
O Grupo Tático Especial da Polícia Civil de Sousa
vem orientando a população
a contribuir com o trabalho
investigado com o propósito
de elucidar com maior rapidez os crimes na região.
O delegado Carlos Seabra informou que qualquer
cidadão pode fazer uso da Linha Direta para repassar as
informações ao GTE através
do contato: 9-8180-0197.
Seabra disse que a colaboração dos moradores da
região é fundamental para
a elucidação dos crimes e
para o combate ao tráfico de
drogas.
“É um número que os
agentes do GTE e eu como
delegado iremos receber todas as informações e iniciar
a investigação. Denúncias
como tráfico de drogas, foragidos da justiça ou outros
crimes podem ser denunciados anonimamente que nós
iremos realizar a prisão dos
acusados”, disse o delegado.

FotoS: Secom-PB

Na orla, crianças são
orientadas por guardavidas e recebem pulseira
de identificação

NO FIM DE SEMANA

Bombeiros registram 312 atendimentos
O último fim de semana do
mês de fevereiro teve 312 atendimentos do Corpo de Bombeiros
Militar da Paraíba (CBMPB), incluindo tanto ações preventivas
quanto proativos de socorro a vítimas. O balanço diz respeito aos
atendimentos realizados das 7h30
da sexta (26) até as 5h dessa segunda-feira (29), em toda a Paraíba.
O trabalho da corporação nesse período teve um foco também

preventivo, com o registro de 105
casos desse tipo. Foram feitas 45
advertências, prestadas 41 informações ao público, duas vistorias
e fiscalizações foram realizadas,
16 pontos bases foram colocados
em eventos e uma ação foi classificada como outros.
Na parte operacional, tiveram
destaque os atendimentos pré-hospitalares (111), buscas e salvamentos (45), combates a incêndios (27),

entre outras (8) ocorrências. Na área
de praia, foram contabilizadas 16
intervenções, sendo 12 primeiros
socorros e quatro afogamentos.
Em dois deles, as vítimas, resgatadas pelos bombeiros, conseguiram sobreviver. Em um dos casos,
que aconteceu na Praia do Seixas,
na tarde desse domingo (28), a
vítima foi retirada da água pelos
guarda-vidas de plantão, mas veio
a óbito no hospital.

Projeto ‘Idosos Sim, Velho Não’ inicia atividades
As atividades do ano de
2016 do Projeto Social “Idoso
Sim, Velho Não”, desenvolvido
pelo 2º Batalhão de Bombeiro
Militar (2º BBM), começaram na
manhã de ontem, no quartel da
unidade, em Campina Grande.
A abertura contou com a presença da educadora e palestrante motivacional Isolda Fragoso,
que promoveu um momento de
descontração e interação de todos que participam do projeto.
O objetivo do projeto é
promover ações diversas para
idosos e com isso contribuir
para a melhoria da qualidade
de vida dessa parcela da popu-

lação. Entre as atividades oferecidas destacam-se aulas de
aeróbica, treinos funcionais,
aulas de boxe, pilates, artes e
primeiros socorros. Os idosos
também contam com o acompanhamento nutricional e psicológico e passeios externos.
A comandante do 2º Comando Regional de Bombeiro
Militar (CRBM), a tenente-coronel Jousilene de Sales, ressaltou a importância do Corpo
de Bombeiros se aproximar da
comunidade, proporcionando
atividades de lazer e aprendizado, a fim de garantir a inclusão social de todos. A tenente

coronel ainda anunciou novas
metas/atividades para o grupo
de idosos para o ano de 2016.
O projeto
As atividades vão acontecer todas as segundas-feiras, a
partir das 8h, no quartel do 2º
BBM. O “Idoso Sim, Velho Não”
já conta com a participação de
40 idosos e uma equipe de seis
bombeiros militares na organização, formada pela tenentecoronel Jousilene de Sales, a
major Anuska Erika, o tenente
Trajano, o subtenente Clemilton, o sargento Rodrigues e o
soldado Dos Santos.

EM CAMPINA GRANDE

Polícia elucida homicídio de mototaxista
O trabalho investigativo
de policiais civis da Delegacia de Crimes contra a Pessoa
(Homicídios) de Campina
Grande resultou na elucidação da autoria do homicídio
que teve como vítima o mototaxista Saulo de Tarso Moraes Queiroz, 31 anos, no dia
18 de janeiro deste ano.
De acordo com a Polícia
Civil, o crime que aconteceu
no Conjunto Major Veneziano IV tem como suspeito o
ex-policial militar Marcos
Alberto Marcelino, 53 anos,
que está foragido. Contra ele,
existe mandado de prisão
preventiva expedido pelo 2º
Tribunal do Júri.

Ex-policial Marcos Marcelino

Segundo a delegada titular do inquérito, Tatiana
Matos, Saulo e Marcos se

conheciam. “Na data do homicídio, eles estavam em um
bar e na saída o mototaxista
foi deixar o suspeito na casa
do filho, no Conjunto Major
Veneziano. Acreditamos que
ao chegarem no local houve uma discussão, os dois
entraram em luta corporal
e Marcos efetuou um disparo de arma de fogo contra
Saulo. Na ficha do ex-militar, há histórico de má conduta dentro da corporação
e a expulsão foi em 1988.
Ele também já foi preso e
condenado por homicídio,
cumprindo pena no Serrotão”, explicou a autoridade
policial, acrescentando que

o inquérito que indicia Marcos por homicídio qualificado será remetido ao Poder
Judiciário.
Para a Polícia Civil, o
caso está concluído e o nome
de Marcos Alberto Marcelino
será incluído no endereço
eletrônico onde constam as
identidades dos criminosos
mais procurados no Estado:
www.procurados.pb.gov.br.
Qualquer informação sobre a
localização do suspeito pode
ser repassada para a polícia
pelo telefone 197 – Disque
Denúncia da Secretaria da
Segurança e da Defesa Social
(Seds), que garante sigilo e
cuja ligação é gratuita.
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Ônibus da linha Várzea Nova/João Pessoa teria tentato ultrapassar a linha férrea e o motorista fugiu após o acidente; Luiz de Lima (no destaque) mora próximo ao local da tragédia e perdeu a esposa

Acidente entre trem e ônibus
deixa três mortos e sete feridos
Colisão aconteceu na
tarde de ontem em
Várzea Nova, Santa Rita
Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Uma colisão ocorreu ontem à tarde, em Várzea Nova,
em Santa Rita, entre o trem
e um ônibus da linha Várzea Nova/João Pessoa. No
momento do acidente morreram três mulheres. Seis
mulheres e um homem foram conduzidos feridos para
o Hospital de Emergência e
Trauma da capital. Pelas informações de algumas pessoas que estavam no local,
o motorista do ônibus da
empresa de Sistema Integral
Metropolitano, João Batista
da Silva, que vinha da capital
paraibana, tentou ultrapas-

Curtas

Unipê inscreve
para extensões
O Unipê abriu inscrições para as
extensões do curso de Educação Física.
São 714 vagas em 28 modalidades
oferecidas para este primeiro semestre.
As inscrições seguem até sexta-feira
(4), por meio de preenchimento de dois
formulários, divididos entre infantil e
adulto. A novidade é a inclusão de um
curso de Introdução à Língua Brasileira
de Sinais (Libras),
Os resultados serão divulgados
via e-mail para os candidatos
selecionados. Os projetos são voltados
para a comunidade em geral. O início
das atividades acontecerá no dia 7
deste mês.

sar a linha férrea, mas teve
que esperar outro carro passar. Segundo testemunhas,
ele fugiu do local.
No momento, o condutor
da locomotiva da Companhia
Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU) buzinou por várias
vezes para alertar que estava se aproximando, mas não
conseguiu parar, colidindo
com o ônibus, que virou, jogando os passageiros para
fora do veículo.
A partir daí, foram acionados vários carros do Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu), Polícia
Militar e Corpo de Bombeiros. A CBTU informou que vai
abrir sindicância para apurar
os fatos.
O gerente operacional da
empresa de Sistema Integral
Metropolitano, Luiz Carlos
André, lamentou a tragédia e

disse que vai aguardar a perícia. Sobre a fuga do motorista da empresa, enfatizou que
não sabe se ele foi ferido ou
fugiu com medo de ser possivelmente linchado pela população. “É prematuro fazer
julgamentos neste momento
de tristeza para todos. Prefiro avaliar tudo o que passou
na tragédia que tirou vidas
de várias pessoas. Iremos dar
total cobertura aos familiares
das vítimas", afirmou.
Luiz de Lima Silva, que
perdeu a esposa, Josefa Maria de Lima, de 52 anos, estava chorando e lamentando a
tragédia. Ele reside próximo
ao local do acidente e ainda
viu o corpo da esposa estendido no chão. "Perdi uma
amiga, companheira e uma
mulher guerreira que estava
sempre perto de mim. Não
sei o que será da minha vida

Igreja do Rosário ganha portal de notícias
A Igreja de Nossa Senhora do
Rosário, no bairro de Jaguaribe, agora
dispõe de um portal de notícias para
divulgar suas atividades desenvolvidas
sob a orientação espiritual do pároco Frei
Wellegton Jean Barbosa de Souza.
O portal pode ser acessado
nos endereços eletrônicos www.
igrejadorosario.com.br
e
www.
igrejadorosario.org. O site foi lançado
domingo (28) no final da Santa Missa.
No dia 20 de março, Domingo de Ramos,
acontecerá o lançamento do jornal “Igreja
do Rosário”, informativo bimestral que
também terá versão online.
Com notícias atualizadas, os
paroquianos e a comunidade de Jaguaribe

podem acompanhar as ações pastorais de
evangelização. No portal, tudo sobre as
atividades das pastorais, dos ministérios
e dos grupos formados por jovens, adultos
e idosos.
O internauta terá acesso à Liturgia
Diária, os Santos do Dia, Mensagens
de Fé, Eventos da Paróquia e da Igreja
Católica, Notícias da Arquidiocese da
Paraíba e do Santo Papa, Campanhas,
História da Paróquia do Rosário, perfil
de São Francisco de Assis, Origem dos
Franciscanos, Padroeiros, A Vida e Obra
de Frei Martinho (o construtor da Igreja
do Rosário), Formação e sobretudo
a adoração a Jesus na pregação do
Evangelho.

e dos meus dois filhos sem a
mãe", frisou.
O delegado da 6ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Rita, Antonio Alcântara
de Farias, esteve no local e
disse que vai ouvir os dois
lados para saber os motivos
da tragédia em Várzea Nova.
Segundo ele, a culpa maior
pesa para o motorista do
ônibus, que poderia abrir as
portas do veículo para que
as pessoas descessem. "São
suposições que ainda temos
que avaliar para se chegar
aos culpados. Pelo que estou
observando, o motorista do
ônibus poderia pelo menos
abrir as portas. Mas, prefiro
ouvir todos e receber a perícia", observou o delegado.
Por conta do acidente, a
Prefeitura de Santa Rita decretou cinco dias de luto oficial na cidade.

Ricardo visita hospital
Preocupado com
o trágico acidente que
aconteceu em Várzea
Nova, o governador
Ricardo Coutinho, juntamente com a secretária da Saúde, Roberta
Abath, foram ao hospital de Emergência e
Trauma para observar
o atendimento com
relação às vítimas que
foram socorridas. Cerca
de 18 profissionais do
hospital estão acompanhando as vítimas e os
familiares no apoio médico e psicológico.
O chefe do Executivo lamentou o aci-

dente e frisou que o
Governo do Estado
está fazendo o possível para salvar vidas
neste momento de
aflição que passa os
familiares e amigos
das vítimas. "Nossa
preocupação é tentar
salvar vidas de todas as
maneiras. Temos uma
equipe capacitada de
médicos e psicólogos
que farão tudo para
ajudar no que for necessário. É lamentável
o que aconteceu e vamos torcer que as pessoas deixem o hospital
com vida", avaliou.

Procon-JPmóvel
atende na Penha
Os consumidores da Praia da
Penha serão contemplados hoje com
o Procon-JPmóvel. O atendimento será
realizado em frente à Associação dos
Moradores do bairro, das 13h às 17h.
Para abrir uma reclamação, as pessoas
devem levar originais e cópias do CPF,
identidade, comprovante de residência
e a documentação referente ao bem ou
serviço reclamado, como nota fiscal e
contratos.
O Procon-JP continua a atender
normalmente na sede da Secretaria, na
Avenida D. Pedro I, 473, das 8h às 14h.
Na próxima terça-feira, o serviço estará
na comunidade Jacarapé.

Paraíba
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Juliano Moreira apoia a reforma
psiquiátrica e retira grades de ferro
FOTO: Ricardo Puppe/Secom-PB

Complexo adota métodos
de cuidado humanizado
aos seus pacientes
O Complexo Psiquiátrico
Juliano Moreira, que integra a
rede hospitalar estadual, em
apoio à reforma psiquiátrica
brasileira, tem promovido
uma série de transformações
na estrutura e na dinâmica
de cuidado aos usuários. Com
a proposta de humanizar o
serviço e trazer bem-estar a
pacientes e profissionais, estão sendo retiradas todas as
grades de ferro existentes na
estrutura do complexo.
“Nossa equipe multiprofissional vem promovendo
mudanças gradativas e responsáveis no Juliano Moreira.
As grades pesadas de ferro
simbolizam um processo histórico de incompreensão e
uso de técnicas inadequadas
com os pacientes. A permanência delas trazia à memória
resquícios desse modelo desumano de tratar as pessoas”,
afirmou o diretor do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, Walter Freire Franco.
As grades de ferro pesadas foram utilizadas durante
muito tempo como estratégia para conter pacientes
com transtornos mentais
em períodos de crise aguda.
Por ficarem, muitas vezes,
extremamente agressivos,
a saída que os profissionais
encontravam para controlar

A retirada das grades marca uma modificação efetiva nos cuidados com o paciente, exigindo da equipe maior acompanhamento intensivo

a situação era trancafiar os
pacientes em quartos. “Hoje
em dia é inadmissível usar
as grades para prender pacientes. Em casos emergenciais, outras medidas devem
ser tomadas para conter os
momentos de crise agressiva
– como contensão mecânica
temporária ou química. As-

sim que a crise é estabilizada,
em poucas horas, o trabalho
intensivo de profissionais é
realizado para que o paciente
seja auxiliado imediatamente”, declarou Walter.
A retirada das grades de
ferro marca uma modificação
efetiva nos cuidados com o
paciente, exigindo de toda a

equipe de técnicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e cuidadores um maior
acompanhamento intensivo,
corpo a corpo, para auxiliar
os pacientes a sair da crise e
retornar à estabilidade emocional. “Não temos a ilusão de
que só os psicotrópicos (medicamentos) são a solução no

estudantes em greve de fome na ufpb

Socorro no HU e invasão da reitoria
Feliphe Rojas
Especial para A União

Quatro estudantes da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
continuam acorrentados e em greve de fome na rampa da reitoria
da universidade, no Campus I. São
sete dias de greve, apesar da saúde
debilitada dos estudantes. Ontem,
Daniel, do curso de Ciências Sociais,
teve crise de pânico por conta da
pressão baixa e foi socorrido para
o Hospital Universitário.
O fato aconteceu após reunião com a reitora Margareth Diniz. Ela ouviu os estudantes e disse que estava atenta aos desejos
dos alunos e solícita a realizá-los,
mas que não poderia concretizar
ações que não estejam de acordo
com a legislação. “O que não po-

demos fazer é burlar a lei, é descumprir a lei, descumprir as normas da administração pois, desta
forma, estaremos cometendo crime de responsabilidade”, disse.
Pelo fato dos estudantes estarem debilitados e impossibilitados de pensar com clareza, a
reportagem de A União conversou
com uma estudante que integra
o movimento. “Os estudantes
que necessitam do auxílio, já vinham sem paciência em 2015. O
estopim foi o resultado do auxílio-moradia, que, de cerca de 600
pleiteantes, só 150 foram contemplados, além disso problemas em
se conseguir vagas na Residência
Universitária, problemas no RU
(restaurante universitário), que
está extremamente precarizado,
com filas quilométricas, etc.”, dis-

se Bruna, estudante de pós-graduação em Direito.
Invasão à Reitoria
No início da noite, insatisfeitos com a reunião e com o posicionamento da reitora da UFPB,
Margareth Diniz, integrantes do
movimento que apoia os estudantes que estão em greve de fome,
invadiram o prédio da reitoria. A
ocupação começou por volta das
18h e houve um grande tumulto.
O assessor de Imprensa da UFPB,
Bob Wagner disse que foi empurrado pelos estudantes e ainda
agredido com socos o pontapés.
Funcionários da reitoria, inclusive
a reitora Margareth Diniz ficaram
em cárcere privado até a chegada
da Polícia Militar que negociou e
todos foram liberados.
FOTO: Marcos Russo

Acorrentados e em greve de fome há sete dias na rampa da Reitoria, estudantes resistem na luta pelos seus direitos

auxílio aos pacientes. Medicamentos psiquiátricos são,
sim, necessários, mas sozinhos não surtem efeito. O cuidado presente, as atividades
terapêuticas, as oficinas, o carinho e amor a essas pessoas
que se distanciaram da razão
de si próprias. A presença
lúcida e amorosa dos cuida-

dores faz toda diferença no
tratamento e na reinserção
dos pacientes ao convívio
familiar e social”, pontuou o
diretor do complexo.
Segundo Walter, a intenção é transformar a realidade do Juliano Moreira e
a vida dos pacientes. “Queremos num futuro não distante transformar o complexo
em um centro de tratamento, com atividades complementares integrativas, um
ambiente mais favorável a
auxiliar os pacientes a se
reestabilizarem”, disse. E,
com as mudanças nos métodos de cuidado, os avanços já
podem ser notados. “Nosso
objetivo é diminuir cada vez
mais o tempo de internação,
a desospitalização precisa
acontecer. Aqui o paciente
passava 30, 60, 90 dias internado. Hoje esse prazo diminuiu para até 20, 25 dias e
queremos diminuir cada vez
mais”, observou.
Ao se recuperar, o paciente volta ao convívio com
a família e continua sendo
acompanhado pela rede
substitutiva, a exemplo dos
Centros de Atenção Psicossocial (Caps). “A nossa Rede de
Atenção Psicossocial possui
a maior cobertura de Caps
por número de habitantes
do Brasil. Numa luta coletiva,
temos acolhido os pacientes
num atendimento mais humanizado e antimanicomial”,
concluiu.

Desarticulada em Campina

Quadrilha que furtava
casas de veraneio em PE
O apoio da Polícia Civil
da Paraíba ao trabalho realizado pela Polícia Civil de
Pernambuco durante a Operação Trilha contribuiu para a
prisão de seis pessoas, quatro
por força de mandado de prisão temporária e ainda mais
duas em flagrante, no último
dia 25 de fevereiro, na cidade
de Campina Grande. As prisões fazem parte de uma investigação de uma quadrilha
especializada em furtar casas
de veraneio no Litoral de Pernambuco.
Foram presos: Marcus
Odilon Tavares, 28; Eliseu Alves de Oliveira, 29; Alisson
Silva, 24; Mayrla Laysa Gon-

çalves Melo, 27; Michael Sales
Medeiros, 27 e Widney Bruno Vilar, 31. De acordo com o
delegado de Crimes contra o
Patrimônio (Roubos e Furtos)
de Campina Grande, Cristiano
Santana, a ação realizada é um
desdobramento da operação
que começou em municípios
do Litoral Pernambucano. “O
trabalho começou no Litoral
pernambucano e se estendeu
até Campina Grande, porque
as investigações apontaram
que os suspeitos residiam
aqui na Paraíba, que era o local para o qual eles traziam os
materiais roubados, para vender, ostentar, negociar”, disse a
autoridade policial.

Uma ação integrada das
Polícias Militar e Civil da Paraíba, no Litoral Norte do Estado, prendeu em flagrante
Severino Ramos, 37, apontado como gerente de “bocas de
fumo” nas cidades de Baía da
Traição e Marcação. A ação
policial aconteceu na aldeia
São Miguel, Baía da Traição,
onde também foram apreendidas 159 embalagens com
maconha pronta para a venda e uma espingarda calibre
22 com cartucho.
De acordo com o delegado da 7ª Seccional de Polícia
Civil, com sede em Mamanguape, Walter Brandão, o

preso Severino Ramos estava
cumprindo regime semiaberto. “Ele era albergado e
cumpria pena por tráfico de
drogas em Rio Tinto, para
onde já foi encaminhado novamente. Acreditamos que
Severino era um ‘gerente’ de
comercialização de drogas
no Litoral Norte, articulando
o tráfico em vários pontos de
venda”, explicou a autoridade policial.
O capitão Alberto Filho,
da 2ª Companhia Independente de Mamanguape, destacou as ações integradas
das polícias no enfrentamento ao crime na região.

Suspeito de gerenciar
“boca de fumo” é preso

Operação conjunta na
Europa prende acusados
de crimes na internet
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Cardozo deixa o Ministério da
Justiça e vai assumir a AGU
Em nota, a presidente
Dilma Rousseff confirmou
a saída do ministro

A presidente Dilma
Rousseff confirmou ontem,
em nota, a saída do ministro
da Justiça, José Eduardo Cardozo, e sua nomeação para
chefia da Advocacia Geral da
União (AGU), em substituição ao ministro Luiz Inácio
Adams, que solicitou o seu
desligamento por motivos
pessoais.
Dilma agradeceu a Adams
pelo trabalho à frente da AGU e
desejou sucesso em sua carreira. “A presidente da República
agradece os valiosos serviços
prestados ao longo de todos
estes anos, com inestimável
competência e brilho, pelo Dr.
Luís Inácio Adams, e deseja
pleno êxito à sua atividade profissional futura”, diz o texto.
A saída de Cardozo teria sido motivada pela crescente pressão do PT, após
rumores de que o ex-pre-

sidente Luiz Inácio Lula da
Silva seria alvo de quebras
de sigilos bancário, telefônico e fiscal no âmbito da
Operação Lava Jato. O então
ministro estaria se sentindo
injustiçado, até que decidiu
entregar o cargo à presidente. Cardozo já havia manifestado a intenção de sair
do governo algumas vezes,
mas até então recuava após
apelos de Dilma.
A nota informa ainda
que assumirá o cargo no
lugar de Cardozo o ex-procurador-geral da Justiça do
Estado da Bahia, Wellington
César Lima e Silva. A indicação de Wellington César foi
articulada pelo ministro da
Casa Civil, Jaques Wagner.
Em sua comunicação,
o Planalto aproveitou para
informar a troca no comando da Controladoria Geral
da União (CGU). Sai Carlos
Higino, que estava interinamente no cargo de ministro-chefe do órgão para assumir Luiz Navarro de Brito.
Dilma também agradeceu
Higino por “sua dedicação” à
frente da CGU.

Os delegados da Polícia
Federal manifestaram “extrema preocupação” com a saída
do ministro da Justiça, José
Eduardo Cardozo, do cargo,
sobretudo, por temer que a
mudança possa influenciar “a
pouca, mas importante, autonomia” da PF.
Em nota, a categoria
destaca que “os delegados
da Polícia Federal receberam
com extrema preocupação a
notícia da iminente saída do
ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, em razões de
pressões políticas para que
controle os trabalhos da Polícia Federal” e “reiteram que
defenderão a independência
funcional para a livre condução da investigação criminal
e adotarão todas as medidas
para preservar a pouca, mas
importante, autonomia que
a instituição Polícia Federal
conquistou”.
Os delegados também
ressaltam que, nesse cenário de grandes incertezas,
“se torna urgente a inserção
da autonomia funcional e fi-

nanceira da PF no texto constitucional”. A nota é assinada
pela Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal,
que ainda pede no documento “apoio do povo brasileiro
para defender a Polícia Federal”.
Segundo o jornal O Estado de S. Paulo divulgou nessa
segunda-feira, 29, a decisão
de Cardozo de deixar o governo foi tomada neste domingo, 28. A amigos, ele confidenciou não suportar mais
a pressão do PT, seu partido,
agravada depois que a Operação Lava Jato, da Polícia
Federal, passou a investigar
o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva.
Diante da decisão do
ministro, a presidente Dilma Rousseff está tentando
mantê-lo em outro cargo no
governo. Uma das possibilidades é a transferência do
ministro para a Advocacia-Geral da União (AGU), uma
vez que o atual titular da pasta, Luís Inácio Adams, está de
saída da equipe.

Carla Araújo
Da Agência Estado

Saída preocupa delegados da PF

OAB defende acesso à
investigação de Santana
Mateus Coutinho
Da Agência Estado

O Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do
Brasil pediu ao juiz Sérgio
Moro acesso às investigações da 23ª fase da Lava
Jato, chamada Acarajé e
que levou à prisão de João
Santana, marqueteiro das
campanhas presidenciais de
Lula (2006) e Dilma (2010
e 2014). O conselho da OAB
quer analisar a viabilidade
do impeachment da presidente - que está em pauta na
Câmara dos Deputados desde o ano passado

A iniciativa do conselheiro Erick Venâncio Lima
do Nascimento faz parte dos
trabalhos da comissão interna criada pela entidade
em outubro do ano passado
para analisar as possibilidades de afastamento de Dilma
do ponto de vista jurídico.
Em novembro de 2015
o colegiado decidiu, por três
votos a dois, recomendar ao
Conselho Federal da Ordem
que não endossasse o pedido de afastamento da presidente com base na reprovação das contas do Governo
Federal em 2014 pelo Tribunal de Contas da União.

Foto: José Cruz/Agência Brasil

A saída de Cardozo do ministério teria sido motivada por pressão do PT após rumores de que Lula seria alvo da quebra de sigilos

ACUSADO DE CORRUPÇÃO

Defesa de Cunha pede adiamento
do julgamento de denúncia no STF
André Richter
Da Agência Brasil

A defesa do presidente
da Câmara dos Deputados,
Eduardo Cunha (PMDB-RJ),
pediu ontem adiamento do
julgamento da denúncia
apresentada pela Procuradoria-Geral da República
contra o deputado. O Supremo Tribunal Federal
marcou o julgamento para
amanhã.
Os advogados de Cunha
alegam que o Supremo não
pode julgar se abre ação penal contra o parlamentar

sem julgar dois recursos protocolados pela defesa, nos
quais os advogados pedem
mais prazo para contestação.
O presidente da Câmara
foi denunciado em agosto do
ano passado pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, sob a acusação
de ter recebido propina para
que um contrato de navios-sonda da Petrobras fosse
viabilizado.
De acordo com Janot,
Cunha recebeu US$ 5 milhões para viabilizar a contratação de dois navios-sonda do estaleiro Samsung

Heavy Industries em 2006
e 2007. O negócio foi feito
sem licitação e ocorreu por
intermediação do empresário Fernando Soares e o
ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor
Cerveró.
O caso foi descoberto
a partir do acordo de delação premiada firmado pelo
consultor Júlio Camargo,
que também participou do
negócio e recebeu US$ 40,3
milhões da Samsung Heavy
Industries para concretizar
a contratação, segundo a
denúncia.

Em outra acusação, Janot
afirma que Eduardo Cunha
pediu, em 2011, à ex-deputada e atual prefeita de Rio
Bonito (RJ) Solange Almeida
a apresentação de requerimentos à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara
para pressionar o estaleiro,
que parou de pagar as parcelas da propina.
Segundo Janot, não há
dúvida de que Cunha foi o
verdadeiro autor dos requerimentos. A prefeita foi incluída
no processo. Cunha nega todas as acusações e afirma que
não vai deixar o cargo.

lavagem de dinheiro

MPF quer condenação de Vaccari
Michèlle Canes
Da Agência Brasil

O Ministério Público Federal
(MPF) requereu a condenação de
João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do
PT, e de Renato Duque, ex-diretor
de Serviços da Petrobras, presos pela
Operação Lava Jato. Nas alegações
finais enviadas ao juiz federal Sérgio
Moro, responsável pelo processo da
Lava Jato, o MPF afirma que Vaccari
e Duque praticaram 24 vezes o delito de lavagem de dinheiro.
Os procuradores pedem que
seja devolvido à Petrobras o valor
de R$ 4,8 milhões “correspondentes
ao dobro do valor total dos numerários ilícitos lavados pelos denunciados a partir das condutas objeto de
imputação na presente denúncia” e
que seja determinada a perda, em

favor da União, “de todos os bens,
direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos
crimes de lavagem de ativos”.
Em abril do ano passado, o
juiz Sérgio Moro abriu ação penal
contra João Vaccari Neto, Renato
Duque e o empresário Augusto Ribeiro de Mendonça Neto. Os três
foram denunciados pelo Ministério
Público Federal por lavagem de dinheiro. Segundo os procuradores,
parte da propina paga a Renato
Duque passou pela empresa Setal Óleo e Gás, de propriedade de
Mendonça Neto, e chegou à Editora Gráfica Atitude, ligada ao PT, de
acordo com as investigações.
Nos documentos, entregues
na última semana, os procuradores pedem também a suspensão do
processo em relação ao empresário

Mendonça Neto, um dos delatores
da Operação Lava Jato. Mendonça
já foi condenado em outra ação
penal e fez um acordo de delação
premiada com o MPF. Na delação,
o empresário revelou que dois contratos entre o grupo Setal e a Gráfica Atitude foram assinados em
2010 e 2013, nos quais notas fiscais
falsas foram emitidas para justificar os repasses. A suspeita sobre os
repasses para a gráfica foi um dos
motivos da prisão de Vaccari.
O advogado do ex-tesoureiro do
PT, Luiz Flávio D’Urso, disse à Agência Brasil que agora serão apresentadas as alegações da defesa. Segundo
ele, as acusações feitas contra Vaccari não procedem. A reportagem não
conseguiu contato com as defesas
de Renato Duque e de Augusto Ribeiro de Mendonça Neto.
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Receita Federal começa a receber
hoje as declarações do IR 2016
FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O programa gerador da
declaração foi liberado no
último dia 25 de fevereiro

Felipe

Gesteira

Daniel Lima
Da Agência Brasil

O prazo para entrega
da Declaração do Imposto de Renda Pessoas Física
2016 (IRPF) começa hoje.
As fontes pagadoras estavam obrigadas a entregar o
comprovante de rendimento aos trabalhadores até ontem. O programa gerador da
declaração para ser usado
no computador foi liberado
no site da Receita Federal
no dia 25. A data limite para
entrega das declarações é
29 de abril.
Entre os que devem
declarar, estão os contribuintes, pessoas físicas, que
receberam em 2015 acima
de R$ 28.123,91 em rendimentos tributáveis. Também deve declarar o IRPF
quem recebeu rendimentos
isentos, não tributáveis ou
tributados, exclusivamente
na fonte acima de R$ 40 mil
em 2015; quem obteve, em
qualquer mês do ano passado, ganho de capital na venda de bens ou fez operações
no mercado de ações; quem

reporter@felipegesteira.com

Meu pior dia de trabalho

De acordo com a Receita, a data limite para entrega das declarações do Imposto de Renda é 29 de abril

tem patrimônio individual
acima de R$ 300 mil; e proprietários rurais que obtiveram receita bruta acima de
R$ 140.619,55.
Quem perder o prazo
está sujeito à multa de 1% do
imposto devido por mês de
atraso ou de R$ 165,74, prevalecendo o maior valor. A multa
máxima equivale a 20%.
Hoje, a Receita envia o
aplicativo do imposto de renda para dispositivos móveis

microcefalia no país

Ministério mapeia
assistência a crianças
Aline Leal
Da Agência Brasil

Com mais de quatro mil
casos notificados de microcefalia em investigação, o Ministério da Saúde começou a
mapear as condições de atendimento aos bebês nascidos com
a malformação em todo o Brasil. O serviço é feito por meio de
ligações telefônicas aos familiares de todas as crianças, com
o objetivo de identificar os exames já feitos e saber como está
sendo o acompanhamento dos
bebês nas redes de Atenção Básica e Especializada.
Segundo o Ministério da
Saúde, as famílias de todos os
bebês com notificação de microcefalia serão contatadas,
mesmo aqueles que ainda

estejam em investigação. O
objetivo da pasta é identificar o estágio da assistência à
saúde de cada criança, além
de oferecer apoio aos estados
e municípios na organização
dos fluxos de atendimento, a
partir dos relatórios.
A Fundação Oswaldo
Cruz treinou 180 atendentes
para fazer o contato com os
familiares. As ligações começaram a ser feitas no dia 22
de fevereiro e a expectativa
é que até o final deste mês a
ação seja concluída.
Desde novembro do ano
passado, o Ministério da Saúde constatou que o vírus zika
provocou um aumento inesperado nos casos de microcefalia no país, uma malformação irreversível no cérebro.

da mulher de João Santana

Bloqueados pela Justiça
R$ 28,7 mi nas contas
André Richter
Da Agência Brasil

A Justiça bloqueou R$ 28,7
milhões em duas contas de Mônica Moura, mulher do publicitário João Santana, por
determinação do juiz federal
Sérgio Moro. Por meio do sistema de bloqueio eletrônico
do Banco Central, foram bloqueados também R$ 2,7 milhões nas contas de Santana.
A decisão de Moro foi proferida como medida cautelar
na investigação da Operação
Acarajé, deflagrada na semana passada.
O bloqueio atingiu também outros investigados e empresas do publicitário. Na conta da Polis Propaganda foram
bloqueados R$ 407 mil.

Preso na Suíça, o funcionário da Odebrecht Fernando
Migliaccio teve bloqueados
R$ 1,9 milhão. Na conta do
empresário Zwi Skornicki, acusado de operar repasses ao publicitário no exterior, o banco
bloqueou R$ 4,4 milhões.
Na Operação Acarajé, os
investigadores suspeitam que
Santana e sua mulher receberam US$ 7,5 milhões, que teriam sido pagos por meio de
empresas offshores controladas pela Odebrecht no exterior.
Em depoimentos, o casal confirmou que recebeu
dinheiro no exterior por
campanhas eleitorais na Venezuela e em Angola. A suspeita é de que os valores sejam oriundos do esquema de
corrupção na Petrobras.

(tablets e smartphones) na
versão Android para a Google
Play, loja virtual da empresa.
De acordo com a Receita, a
versão iOS já foi enviada para
Apple e aguarda autorização
da empresa.
A previsão é que ela esteja
disponível nos primeiros dias
deste mês. A versão online da
declaração, que estará disponível no Centro Virtual de Atendimento (eCAC) para usuários
com certificado digital, é pre-

vista também a ser disponibilizada no começo do mês.
Cerca de 28,5 milhões
de contribuintes deverão enviar à Receita Federal a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física em 2016. A
estimativa é do supervisor
nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir. O número
representa crescimento de
2,1% em relação aos 27,9 milhões de documentos entregues no ano passado.

partilha do pré-sal

Petroleiros criticam
aprovação de projeto
Cristina Indio do Brasil
Da Agência Brasil

A aprovação, pelo
Senado, do substitutivo do senador Romero
Jucá (PMDB-RR) ao Projeto de Lei 131/2015, de
autoria do senador José
Serra (PSDB-SP), que
revoga a participação
obrigatória da Petrobras na exploração de
petróleo da camada do
pré-sal provocou críticas de entidades de trabalhadores do setor. O
substitutivo foi aprovado na última quarta-feira (24) pelos senadores.
Para o secretáriogeral da Federação
Única dos Petroleiros
(FUP), José Maria Rangel, a aprovação do
substitutivo foi um
“desastre” para o país,
uma vez que desobriga a Petrobras de se
comprometer com o
percentual mínimo de
30% nos investimentos dos consórcios de
exploração na região.
De acordo com ele, a
alteração foi negociada
pelo governo federal,
sem esgotar a participação dos parlamentares da base no Senado,
que poderiam impedir
a aprovação.
“É um projeto
mentiroso que, com a
atual situação do petróleo em nível mundial, em qualquer país
minimamente
sério,
Parlamento e governo,
com o barril a US$ 30,
diriam para não mexer
em nada. Deixa tudo
como está e vamos ver

como a geopolítica vai
se movimentar. Lá na
frente, a gente vai ver
o que pode ser feito”,
defendeu Rangel.
Com o substitutivo, a Petrobras deixa
de ser a operadora de
todos os blocos contratados sob o regime de
partilha de produção.
A estatal não é mais
obrigada a participar
de todos os consórcios
de exploração com
percentual mínimo de
30%. A proposta aprovada diz que a Petrobras terá a prerrogativa
de escolher se quer ser
operadora do campo
ou se prefere se abster
da exploração mínima
de 30%. O texto ainda
será votado na Câmara
dos Deputados.
O secretário-geral da FUP contesta
que, com a revogação,
empresas estrangeiras aumentariam os
investimentos na área
de petróleo no Brasil.
Segundo Rangel, não
houve, no período de
20 anos, grandes investimentos externos. “É
uma série de equívocos
que, lamentavelmente,
o governo entrou. A
questão do petróleo, a
nosso ver, não pode ser
tratada como uma política de governo. Tem
que ser tratada como
uma política de Estado. O que foi delegado
agora, com o substitutivo, é que tira da mão
do Estado e coloca na
mão do governo. O que
para nós é um outro
equívoco”.

Meu pior dia de trabalho foi há mais de dez
anos. Início da carreira de fotógrafo, eu costumava
clicar eventos escolares, pequenas festas de
aniversários, e atuava como auxiliar em eventos
sociais maiores. Nesse dia, um casamento, sofri
assédio. A sócia do fotógrafo contratado me disse
que eu não deveria buscar os melhores ângulos,
me movimentar muito na festa, para não chamar
mais atenção que o contratado. “Faça fotos de
longe. Você não pode aparecer mais que ele [o
fotógrafo]. Ele é a estrela, não você!”
Eu nem queria ser estrela de lugar nenhum.
Por pior que tenha sido aquele dia, não fui
agredido fisicamente. Estava vestido, abrigado,
tinha acesso a água limpa e a um banheiro.
Parece óbvio quando se fala em condições de
trabalho, mas essa não é a realidade de muitos
brasileiros.
A partir daquele dia eu deixei de trabalhar
com o fotógrafo ‘estrela’. Eu era livre. Segui minha
carreira sozinho, continuei a clicar eventos sociais
por um tempo, depois publicidade, jornalismo e
fotografia autoral. Hoje, como jornalista, tenho a
satisfação de nunca ter sofrido assédio.
A campanha #SomosLivres convoca toda a
população para uma reflexão. Lembre como foi
seu pior dia de trabalho. Por mais pressão que
você sofra, por mais que vez ou outra a jornada
seja difícil, não podemos comparar a situação da
maioria com a de milhares que ainda sofrem em
regime de trabalho escravo por todo o País.
São graves violações aos direitos humanos.
Pessoas que trabalham expostas a risco, sem
alimento, sem pagamento digno, sem água limpa.
Humanos tratados como escravos em cenas que
remontam a práticas e séculos já superados, não
esquecidos.
Os organizadores do movimento
#SomosLivres trazem à tona a discussão sobre a
possível mudança no Código Penal brasileiro, que
hoje comporta dois pilares contra o regime de
escravidão: trabalho em condições degradantes e
jornadas exaustivas.
No artigo 149, o Código Penal Brasileiro
tipifica como trabalho escravo: “Reduzir alguém a
condição análoga a de escravo, quer submetendo-o
a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva,
quer sujeitando-o a condições degradantes de
trabalho, quer restringindo, por qualquer meio,
sua locomoção em razão de dívida contraída com
o empregador ou preposto”.
Uma realização da Comissão Nacional para
a Erradicação do Trabalho Escravo, com o apoio
do Ministério Público do Trabalho, a campanha
#SomosLivres apresenta o ator Wagner Moura
como garoto propaganda. Em vídeo, ele fala sobre
seus dias ruins de trabalho, e chama a população
para refletir (assista ao vídeo aqui: https://youtu.
be/hljxfBmjRUY). “Nunca ninguém me obrigou
a ficar no meu trabalho sem que eu quisesse. Eu
sempre fui livre”, disse.
No site da campanha (www.somoslivres.
org), há um espaço para enviar mensagens aos 81
senadores da República como forma de protesto
contra a possível mudança no Código Penal. Até
ontem, quase oito mil mensagens pressionando
parlamentares haviam sido enviadas. “Se o pior
dia de trabalho da sua vida foi horrível, imagine
se você não tivesse água limpa para beber e pelo
menos cinco minutos de descanso para usar o
banheiro?”, argumentam os organizadores.
Também no site foi disponibilizada uma
pesquisa inédita sobre a consciência da população
brasileira acerca da existência de trabalho
escravo. 1.200 pessoas foram entrevistadas em
72 municípios de todas as regiões do Brasil. Para
17% não existe trabalho escravo, enquanto 13%
não souberam responder.
Entre os que disseram que esse problema
não existe mais no Brasil, 60% não sabem do que
se trata. Sobre o que é ou não é trabalho escravo,
apenas 1% dos entrevistados considera jornada
de trabalho exaustiva como trabalho escravo.
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Operação prende na Europa 9
suspeitos de crimes na internet
O grupo negociava armas,
drogas ilegais e dinheiro
falso pela internet
Da Agência Lusa
Policiais de sete países
europeus realizaram uma
operação conjunta contra
criminosos que negociam,
pela internet, armas, drogas
ilegais e dinheiro falso. Nove
suspeitos foram detidos, segundo informações das autoridades alemãs.
De acordo com a Polícia
Federal alemã e a Procuradoria de Frankfurt, a operação
ocorreu em 69 casas e empresas na Alemanha, Bósnia
-Herzegovina, Suíça, França,
Holanda, Lituânia e Rússia.
As investigações apontam que os suspeitos utilizam redes criptografadas
peer-to-peer (redes de computadores em que cada um
age como servidor, o que
permite a troca de arquivos
sem a necessidade de um
servidor central) – para vender heroína, cocaína, maconha, anfetaminas, ecstasy,
bem como documentos falsos de identidade alemães,
holandeses e italianos.

Foto: Sandro Campardo-Associated Press-Estadão Conteúdo

Os criminosos também
vendiam cartões de crédito
roubados, dados bancários
e ofereciam serviços como
software maliciosos para infectar computadores, disse
a polícia. Foram apreendidos computadores, drogas
ilegais e $150 mil euros em
dinheiro.
Entre os suspeitos estão
um bósnio de 27 anos, que
seria o principal operador de
três plataformas e que está
em prisão preventiva, assim
como três alemães de 21, 22
e 29 anos: o primeiro acusado de administrar uma plataforma ilegal de streaming de
eventos esportivos pagos e
filmes, o segundo de traficar
drogas pela Internet e o terceiro de administrar páginas
ilegais.
Dois sírios de 19 e 28
anos também estão entre os
suspeitos. Na casa de um deles, os policiais encontraram
36 quilos de anfetaminas, 1,5
quilogramas de cocaína e 2,3
quilos de ecstasy.
A Procuradoria de
Frankfurt elogiou “o grande golpe contra a economia
subterrânea, que mostra
que não há anonimato total
na internet”.

O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse que as crescentes violações, porém, podem acabar com o cessar-fogo

Ataque suicida durante
funeral deixa 20 mortos

Secretário-geral da ONU revela que
trégua na Síria é em geral respeitada

Da Agência Lusa

Da Agência Estado

IRAQUE

Pelo menos 20 pessoas
que participavam de um funeral morreram e 40 ficaram
feridas ontem em um atentado suicida a nordeste de
Bagdá.
Segundo órgãos iraquianos de segurança, um suicida
que usava um cinto de explosivos detonou o artefato
no funeral de um conhecido
membro da tribo de Bani Tamim, uma das principais da
província de Diyala, na cidade de Muqdadiyah.
A autoria do atentado

não foi reivindicada de imediato, mas ataques suicidas
cometidos pelo grupo radical Estado Islâmico (EI) no
Iraque são cada vez mais frequentes.
Na véspera, atentados
em uma área xiita ao norte
de Bagdá mataram 39 pessoas e feriram 76, tendo sido
reivindicados pelo Estado Islâmico.
O grupo extremista também assumiu a autoria de
um atentado a um café de
Muqdadiyah, em janeiro, que
causou pelo menos 20 mortos.

Beirute - O secretário-geral da Organização das
Nações Unidas, Ban Ki-moon,
afirmou que o cessar-fogo é
em geral respeitado na Síria,
apesar de confrontos esporádicos que continuam a ocorrer pelo país. As crescentes
violações, porém, ameaçam
acabar com a trégua, agora
em seu terceiro dia.
Falando a repórteres
nessa segunda-feira em Genebra, Ban confirmou que
recebeu uma carta do Alto

Comitê de Negociações, o
principal grupo que reúne
oposicionistas, na qual eles
reclamam de contínuas violações do governo sírio e dos
aliados deste, a Rússia e o Irã.
A carta enviada no domingo pedia que a ONU ajudasse a “especificar o território coberto pela trégua para
impedir hostilidades” nas
áreas determinadas.
O cessar-fogo, forjado
pelos Estados Unidos e pela
Rússia, começou a vigorar a
zero hora da sexta-feira, sem
a participação do Estado Islâmico e da Frente Nusra, braço

da Al-Qaeda na Síria A trégua
reduziu bastante a violência,
dando um pouco de paz aos
civis, particularmente em relação a ataques aéreos.
Mas as acusações de violações dos dois lados ameaçam
o acordo, que busca trazer de
volta à mesa de negociações o
governo sírio e a oposição, em
um encontro na semana que
vem em Genebra. Ban disse
a repórteres que deseja uma
extensão do cessar-fogo para
além das duas semanas inicialmente planejadas.
A ONU afirmou também
que planeja entregar assis-

tência humanitária a 154 mil
pessoas que vivem em áreas
sitiadas na Síria nos próximos cinco dias. A entrega
de ajuda é uma exigência da
oposição para participar do
diálogo de paz em Genebra
em 7 de março.
Os confrontos em Alepo
continuavam nessa segundafeira. O grupo militante libanês Hezbollah afirmou que
recuperou o corpo de um de
seus graduados comandantes, Ali Fayyad, morto durante confrontos na região. O
grupo xiita luta ao lado das
forças de Assad.

Da Agência Estado

gia, bem como no Texas, onde
aparece com 59% das intenções dos eleitores registrados
do Partido Democrata, ante
38% do rival Bernie Sanders.
O republicano Ted Cruz
surge como o rival mais forte
de Trump para as disputas desta terça-feira, ao liderar com
39% das intenções no Texas - o
Estado que garante mais delegados nesse dia de primárias -,
ante 26% de Trump. Senador
pelo Texas, Cruz espera uma
vitória decisiva em casa para
fortalecer sua posição como
o único republicano capaz de
derrotar Trump.
As pesquisas de três estados que terão votações nesta
terça-feira sugerem que Hillary e Trump têm o potencial
de consolidar seus ganhos.
No total, 11 estados realizarão votações para escolher
os delegados, que por sua vez
apontam nas convenções nacionais quem será o candidato de cada partido.

PARLAMENTO E ASSEMBLEIA
Argentina fecha acordo
Hillary e Trump estão
com fundos americanos Linha-dura iraniana na frente em primárias
sofre revés em eleição
Da Agência Lusa

A Argentina aceitou pagar US$ 4,6 bilhões a vários
fundos que têm dívida do
país e pôr fim a um litígio
que começou com o colapso
financeiro de 2001, anunciou
ontem o mediador do caso,
Daniel Pollack.
“É um passo de gigante
neste longo contencioso, mas
não é a etapa final”, disse ele
em comunicado, esclarecendo que o acordo ainda tem de
ser aprovado pelo Congresso
argentino, que também deve
revogar uma lei que proíbe
os pagamentos a fundos “especulativos”.
Há quase 10 anos, os fundos NML e Aurelius travam
uma batalha nos tribunais
norte-americanos para reclamar o pagamento integral
de títulos de dívida argentina, que compraram a preços
mais baixos após o colapso
financeiro do país em 2001.

A Justiça norte-americana deu razão aos fundos litigantes em 2012 e aumentou
a pressão sobre a Argentina,
ao proibir o país de reembolsar os credores que aceitaram uma renegociação de
70% na dívida.
Após anos de impasse durante a presidência de
Cristina Kirchner, o novo governo de centro-direita do
presidente Mauricio Macri,
que chegou ao poder em dezembro, apresentou em fevereiro uma proposta prevendo
reembolsar US$ 6,5 bilhões
de dólares dos US$ 9 bilhões
retidos pelos fundos que recorreram na Justiça.
Depois de semanas de
intensas negociações, a Argentina conseguiu chegar
a um acordo com quatro
fundos de investimento (incluindo o NML e o Aurelius),
que resistiam, mas acabaram aceitando um desconto
de 25%.

Da Agência Estado
Teerã (AE) - Candidatos
reformistas e moderados obtiveram a maioria das vagas no
Parlamento e na Assembleia
dos Especialistas, o principal
órgão clerical do Irã. O resultado representa uma importante
derrota para a linha-dura, nas
primeiras eleições realizadas
desde o acordo nuclear entre
Teerã e as potências, que resultou na retirada de sanções
internacionais contra o país.
O Ministério do Interior
divulgou os resultados finais.
A disputa nas urnas mostrou
que os reformistas, favoráveis
à expansão das liberdades sociais e do engajamento no diálogo com o Ocidente, conseguiram pelo menos 85 cadeiras.
Os conservadores mais moderados, que apoiaram o acordo
nuclear, obtiveram 73 postos,
dando a esses dois campos a

maioria no Parlamento de 290
cadeiras. A linha-dura, contrária ao acordo, obteve 68 vagas,
abaixo das 100 do atual Parlamento. Cinco cadeiras foram
para minorias religiosas e as
59 outras serão decididas em
um segundo turno, provavelmente em abril.
O ministro do Interior,
Abdolreza Rahmani Fazli,
disse que 62% dos eleitores
registrados compareceram
para votar. Os moderados
obtiveram 59% dos postos na
Assembleia dos Especialistas,
órgão com 88 integrantes que
terá como atribuição eleger
em algum momento o sucessor do aiatolá Ali Khamenei,
líder supremo do país.
O presidente Hassan
Rouhani e o ex-presidente Akbar Hashemi Rafsanjani, ambos considerados moderados,
mantiveram suas cadeiras no
Parlamento

Washington (AE) - O
pré-candidato republicano
Donald Trump e a pré-candidata democrata Hillary
Clinton aparecem à frente
em importantes estados que
terão primárias na chamada
Super Terça, quando ocorrem várias votações simultâneas na corrida dos dois
partidos pela indicação dos
nomes que disputarão a presidência dos Estados Unidos
em novembro. As pesquisas
sugerem que Trump e Hillary podem conseguir uma boa
vantagem ante seus rivais.
O empresário, do Partido
Republicano, aparece 18 pontos à frente de seu rival mais
próximo no Tennessee e 7
pontos à frente na Geórgia, segundo pesquisa do Wall Street
Journal, da NBC e do instituto
Marist, realizada entre os dias
18 e 25. Hillary tem boa vantagem no Tennessee e na Geór-
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Empreendedorismo

Pequenos negócios empregam 56% da mão de obra na Paraíba
Iluska Cavalcante
Especial para A União

Diante do cenário de
crise em que o Brasil se encontra, abrir o próprio negócio tem sido a melhor opção
para fugir do desemprego.
Esse tipo de empreendimento não só beneficia o empreendedor, como é bom para a
economia do País. Só na Paraíba, os pequenos negócios
empregam 56% da mão de
obra estadual, e contribuem
com 30% do Produto Interno
Bruto (PIB) paraibano. Ao
todo, esse tipo de empreendimento já soma mais de 120
mil empresas, que representam 99% do universo empresarial do Estado.
A história de que brasileiro sempre dá um jeito
para tudo não é mentira
nesse caso. Tem muita gente utilizando o desemprego
como pontapé inicial para
realizar o sonho do próprio
negócio. O desempregado
usa o dinheiro da indenização paga pela empresa que

Foto: Marcus Antonius

o demitiu, e utiliza como
investimento para abrir o
próprio negócio, e de empregado ele passa a ser um
empregador. Dados da última pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM),
divulgada esta semana pelo
Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas da Paraíba (Sebrae), indicam que
de cada 10 brasileiros adultos, quatro já possuem ou
estão envolvidos com a criação de uma empresa.
Só no ano passado, o
Sebrae atendeu 28.677 pequenos negócios em todo o
Estado. O órgão dispõe de
serviços que orientam e capacitam para o sucesso do
empreendimento. De acordo
com o diretor técnico do Sebrae, Luiz Alberto Amorim,
a capacitação é fundamental
para quem quer alcançar os
objetivos almejados para a
empresa que está criando.
“A não ser que você já tenha
alguma experiência na atividade, os riscos de abrir uma
empresa sem se capacitar

Empreendedores em atendimento no Sebrae; nova alternativa já soma mais de 120 mil empresas, 99% do universo empresarial da PB

antes, seja de pequeno ou
grande porte, são muito altos, principalmente nos primeiros dois anos”, alertou.

Orientações para o seu investimento
Luiz Alberto dá algumas dicas e orientações para quem tem o sonho do próprio
negócio:
n Conheça bem o que você quer
fazer;
n Saiba que esse é o negócio da sua
vida. Você terá um período de investimento
total, não só financeiro, mas também de
dedicação intensa para que o seu sonho
seja alcançado;
n Controle as suas finanças. Gaste
pouco e invista mais;
n Seja um empreendedor e procure a
capacitação;
“Não é difícil dar o primeiro passo, com
5 mil reais é possível abrir uma pequena
empresa. O valor do investimento tem que
coincidir com o tamanho da sua ideia”, explica o diretor. Para ele, o mais difícil está
no começo, é necessário prestar bastante
atenção para os primeiros dois anos da em-

presa, pois é o período mais crítico e que o
lucro é menor.
Para evitar problemas nesses primeiros
anos a orientação do especialista é sempre
que o individuo procure conhecimento através da capacitação. “A capacitação é algo
fácil de ser realizado e traz retornos muito
bons”, comentou.
O Sebrae fornece diversos cursos na
área de empreendedorismo, cada um especifico para cada necessidade. Para ter
acesso e saber qual é o curso ideal, é necessário apenas procurar o setor de atendimento do órgão.
Saiba Mais:
O Sebrae-PB funciona no período das
8h às 18h, e fica localizado na Avenida Maranhão, Bairro dos Estados, em João Pessoa.
Para mais informações: (83) 2108-1100

Essas coisas

Segundo o diretor o fato
do País está em crise não dificulta em nada a vida de quem
quer abrir o seu próprio ne-

gócio. “Sem dúvida alguma o
momento continua propício
para quem quer abrir o seu
negócio. As oportunidades

continuam, e por mais que
o consumo tenha diminuído,
ele ainda está acontecendo”,
comentou.

O Sistema Nacional de
Emprego de João Pessoa
(Sine-JP) faz a intermediação para 198 oportunidades de trabalho. O destaque
desta semana é a abertura
de 100 vagas para a função de operador de telemarketing receptivo. Para
participar da seleção, não
é preciso ter experiência,
nem ter concluído o Ensino Médio. Confira a lista de
oportunidades: http://goo.
gl/QLeLoQ
O comércio tem 11
postos abertos para vendedor, além de um para promotor de vendas e outro
para supervisor de vendas.

Já os negócios de alimentação fora do lar estão contratando cozinheiro (três
vagas), garçom (três), auxiliar de cozinha (duas) e
pizzaiolo (duas).
Outras oportunidades
são para vigilante (10), ajudante de elétrica (oito), manicure (quatro), eletricista
(três), borracheiro (três),
técnico em refrigeração
(três) e técnico mecânico
de equipamentos médicos e
odontológicos (três).
Pessoas com deficiência - Há 13 vagas de operador polivalente da indústria têxtil, exclusivas para
pessoas com deficiência.

Para concorrer, não é preciso ter experiência. Ainda há uma vaga para cada
uma das seguintes funções:
vigilante, operador de empilhadeira e auxiliar administrativo.
O Sine-JP está localizado na Avenida Cardoso Vieira, 85, Varadouro,
e atende das 8h às 14h. O
trabalhador deve apresentar RG, CPF e Carteira de
Trabalho. Para concorrer
às oportunidades em que
o empregador exige apenas
o currículo, o interessado
deve enviá-lo para o endereço sinejp.imo@joaopessoa.pb.gov.br.

Sine-JP está intermediando
198 oportunidades de trabalho

Carlos Aranha -

Membro da Academia Paraibana de Letras - caranha@terra.com.br

Carlos Roberto, Fernando Moura e Jackson em quadrinhos
itor, escritor e jornalista
A pessoa
Fernando Moura lançou
mais aplaudida no
“Jackson do Pandeiro em
palco da Energisa
quadrinhos”, criação sua
Cultural, no final
em parceria com o ilusda tarde de sábado, foi a aposentatrador Megaron Xavier. A
da Neuza Flores.
coordenação editorial é
Viúva de Jackson
de Carlos Roberto de Oldo Pandeiro, Neuza iveira. Editor da Patmos,
ele destacou que “nossa
está vivendo em
João Pessoa. Ela se lembra de quando o
intenção é reviver a tramarido morreu. Já não estava no “auge”. “Era jetória desses grandes
paraibanos que, hoje,
uma época que já entravam muitas músicas
não são tão conhecidos
estrangeiras no país”, diz. Mesmo diabético,
pelo público in“na garganta, Jackson não tinha
fanto-juvenil”.
problema”, afirma. “Mas a mão
A coleção
estava impossibilitada” (em
Gilberto Gil,
Primeira
Lei1968, ele quebrou os braços,
Alceu Valença,
tura,
que
início em outubro de
num acidente de carro, no Rio),
entre outros, 2014 comteve
Aos 70 anos, Neuza diz
o lançamento da biografia
mantém acesa em quadrinhos de Augusto dos Anque não é muito procurada
a chama do
jos, lançou em 2015 as biografias de
para falar sobre o ex-marido.
José Lins do Rego, Pedro Américo,
Segundo ela, os direitos autorais rico acervo
Epitácio Pessoa, João Pessoa, Ariano
das mais de 400 músicas estão
deixado por
Suassuna, José Américo de Almeida
com sobrinhos, pois ela não era
Jackson
Laureano.
“casada no papel”.
do Pandeiro, e Napoleão
Neuza foi transformada
Toda a coleção Primeira Leitufalecido
num dos bons momentos do
ra está disponível nos 224 pontos
em 1982
importante evento em que o edde atendimento do Balcão de Livros

Fernando Moura dando autógrafos
a crianças durante lançamento
na Usina Cultural Energisa

- onde era chamado de Zé Jack - até o
Rio de Janeiro, onde cantou em emissoras nacionais de rádio e TV, além de
participar de filmes.
nnnnnnnnnn

Energisa, projeto de incentivo à leitura mantido pela empresa desde 2012. Aliás, o superintendente da Energisa na Paraíba, o carioca
(e não mineiro) André Luís Theobald deixou
bem claro, em seu discurso de sábado, que a
empresa tem suas ações, seus olhos voltados
para a cultura no Estado. Basta lembrar tudo
que a Energisa tem feito nessa área.
O livro de Fernando Moura, muito bem
colocado em quadrinhos, narra a trajetória de
vida de Jackson do Pandeiro de Alagoa Grande

Moura afirmou que Jackson do
Pandeiro foi tão tão importante para a
música brasileira quanto Luiz Gonzaga e João do Vale. “No país dos ritmos,
é considerado o Rei do Ritmo. Com
um estilo interpretativo inimitável
- pois nunca repetia a mesma performance vocal -, implantou uma escola musical,
cujos seguidores assumidos têm tido o cuidado
de preservar. Gilberto Gil, Alceu Valença, João
Bosco, Djavan, entre outros, vêm mantendo
acesa a chama do rico acervo deixado pelo
mestre, falecido em 1982”.
Encerro sem subestimar o autor nem
o superintendente da Energisa, mas destacando a importância de Carlos Roberto
de Oliveira para a cultura da Paraíba e do
Nordeste inteiro.

GERAL
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7º Fórum do Turismo em natal

Paraibanos investem em alternativas
FotoS: Reprodução/Internet

O evento é uma excelente
oportunidade da busca por
novos conhecimentos
Empresários de turismo
da Paraíba participam, nos
dias 17 e 18 de março, do
7º Fórum do Turismo, que
acontece no pavilhão Morton
Mariz de Faria, do Centro de
Convenções de Natal (RN).
Com o título “Promover Destinos, Desenvolver Regiões”,
o evento é uma excelente
oportunidade para profissionais da área buscarem novos
conhecimentos e trocarem
experiências com empresários do setor.
A gestora de turismo
do Sebrae, Regina Amorim,
destaca a importância dessas iniciativas para aquecer
o turismo do País. “É a chance dos empresários apreenderem novas perspectivas
de negócios e fomentar o desenvolvimento do setor nas
regiões. O Sebrae é um grande parceiro na consolidação
do turismo, por isso apoia
eventos como o Fórum do
Turismo do Rio Grande do
Norte”, disse.
No dia 17 de março, o
destaque do evento vai para
o painel “Como atrair empreendimentos hoteleiros”,
comandado pelo presidente
do GJP Hotéis e Resorts, Guilherme Paulus. Ainda fazem
parte do debate o secretário
de turismo do Rio Grande
do Norte, Ruy Gaspar; o presidente da Vila Galé, Jorge
Rabelo; o coordenador da
Câmara de Turismo da Fecomércio-RN, George Gosson;

Paraibano entra em
cartaz em São Paulo
Artista paraibano Martinho
Patrício inaugurou nessa quintafeira, 25, na capital paulista, a
exposição “Me Molde”, na Galeria Superfície, localizada na Rua
Oscar Freire. É a primeira mostra
do artista em uma galeria em 30
anos de carreira. Ele cria obras
com tecidos e, participante de
Bienais e realizador de exposições
em museus, é um dos nomes que
despontou na década de 1990.
Sua mostra fica em cartaz em São
Paulo até o dia 26 deste mês.

Médicos fazem
encontro em Cuité

Pavilhão do Centro de Convenções de Natal, onde empresários paraibanos farão troca de experiências com outros profissionais

e o diretor-geral do Instituto
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema), Rondinelle Oliveira.
Também integram as
discussões do primeiro dia
do evento: modelos de integração no turismo da Serra
Gaúcha, com a secretária de
Turismo de Garibaldi (RS),
Ivane Fávero e a palestra sobre turismo de aventura com

o consultor organizacional e
turista de aventuras, Jodrian
Freitas.
No segundo dia o destaque será a palestra “Interiorização do turismo: como
estruturar e comercializar
destinos”, ministrada pela gerente adjunta de serviços do
Sebrae Nacional, Ana Clévia
Guerreiro. Fazem parte dessa
discussão o diretor regional

do Senac-RN, Fernando Virgílio; o diretor técnico do Sebrae, João Helio Cavalcanti; a
subsecretária de turismo do
Rio Grande do Norte, Solange Portela; e o representante
do Geoparque Seridó, Marcos
Nascimento.
Inscrições
Os interessados em participar do 7º Fórum do Turis-

mo podem fazer a inscrição
no Sebrae Paraíba, no valor
de R$ 380, incluso a inscrição
no evento, transporte, duas
diárias de hospedagens em
apartamento duplo e dois almoços. A caravana sai no dia
16 de março, às 17h, e retorna dia 18 no mesmo horário.
Mais informações podem ser
encontradas pelo telefone
2108.1256.

planos para o bem

Redes sociais oferecem acesso gratuito
Lançada em 2015, a mLabs
é um startup de gestão de redes sociais criada especialmente para que as pequenas e médias empresas tenham uma boa
presença digital. Pensando em
colaborar com a visibilidade de
ONGs (organizações não governamentais), a empresa cede um
acesso gratuito a plataforma
que faz a gestão das redes sociais a estas organizações sem
fins lucrativos que fazem o bem
no Brasil e no mundo.
A plataforma já conta com
dezenas de institutos beneficiados, entre eles GRAACC e
Instituto da Criança. “Sabemos
o quão complexo e caro é ter
uma boa presença junto às mídias sociais, portanto, decidi-

mos ajudar essas empresas do
bem, por meio da mLabs, transformando essa complexidade
em algo simples e acessível”,
afirma Caio Rigoldi, diretor
executivo mLabs.
A mLabs foi pensada e criada por quem entende de redes
sociais, para ser utilizada por
quem não entende deste universo. A ferramenta é de simples uso e sua interface torna
o contato com as redes sociais
uma tarefa fácil. Com menos de
um ano de mercado e mais de
duas mil empresas cadastradas,
o objetivo da mLabs é ampliar
a presença digital de empresas,
marcas e produtos, facilitando
o dia a dia destes empresários
que passam a ter a chance de

ser mais eficientes na sua comunicação nas redes sociais, gerando resultados reais e positivos.
As instituições interessadas
em utilizar a mLabs de forma
gratuita devem acessar o site em
entrar em contato www.mlabs.
com.br/contato enviando uma
mensagem de interesse. Para
os demais interessados, os valores dos planos são acessíveis,
variam de R$4,13 à no máximo
R$ 29,90/mês dependendo do
plano selecionado e garantem
análise dos conteúdos e resultados online, gráficos intuitivos
e de fácil entendimento e relatórios customizáveis. Além do
gerenciamento da performance
das redes sociais, ele apresenta
o sistema de agendamento de

posts, produção de relatórios
customizáveis e a possibilidade
de criação de múltiplos perfis
na mesma conta.

Interessados em
utilizar a mLabs de
forma gratuita devem
acessar o site em
entrar em contato
www.labs.com.br/
contato enviando
mensagem de
interesse

Produção de petróleo no país 2

Média atingiu dois milhões de barris dia
Cristina Índio do Brasil
Da Agência Brasil

A produção média de petróleo e gás natural da Petrobras em janeiro ficou em 2,65
milhões de barris de óleo
equivalente por dia (boed).
Desse total, 2,47 milhões de
boed foram no Brasil e o restante (183 mil) no exterior. Só
em petróleo, a produção média no País atingiu 2 milhões
de barris por dia (bpd) e no
exterior, 92 mil bpd.

A produção no Brasil,
no mês passado, registrou
queda de 7,1% na comparação com o mês anterior (2,66
milhões boed). Segundo a
empresa, o resultado sofreu
impacto das paradas programadas para manutenção em
algumas plataformas de elevada produção. Os destaques
foram a P-58, no Parque das
Baleias, que produz 120 mil
bpd, a FPSO (um navio plataforma que produz, processa,
armazena e escoa petróleo),

na Cidade de Mangaratiba,
com produção de 130 mil
bpd e a P-48, no campo Barracuda/Caratinga, que produz 50 mil bpd.
Óleo e gás no exterior
No exterior, também
em janeiro, a produção de
petróleo diminuiu 4,2% na
comparação com o mês anterior, após a produção de
92 mil bpd. De acordo com
a companhia, a queda foi
provocada pela parada para

manutenção da produção
do campo de Agbami, na Nigéria. A menor produção no
campo de Medanito, na Argentina, também contribuiu
para a redução, Lá, as questões climáticas foram o problema.
Com produção 15,5 milhões de m³/d, o gás natural
registrou queda de 4,3%, em
relação a dezembro. Nesse
caso, a companhia informou
que o motivo foi a parada
para adequação da planta de

gás da plataforma do campo
de Hadrian South, nos Estados Unidos.

Pré-sal
Na área do pré-sal, a
média diária produzida alcançou 1,029 milhão boed,
sendo que a produção de
petróleo operada pela Petrobras na área chegou a 822
mil bpd. A produção de gás
natural no País, excluído o
volume liquefeito, foi de 74,1
milhões de m³/dia.

A Paróquia Nossa Senhora das
Mercês, em parceria com o Projeto
Mulheres de Peito, realizará o 1º Encontro dos Médicos Filhos de Cuité e
convidados. O encontro contará com
a participação de médicos nascidos na
cidade serrana. Entre as atividades do
evento, será oferecido um mutirão de
consultas nas diferentes especialidades, além de palestras em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
As palestras serão ministradas por
estudantes de medicina e acontecerão na sexta-feira na Escola Estadual
Orlando Venâncio, no turno noite. Já
no sábado, pela manhã, a geriatra Dra.
Ana Cristina, visitará a Casa do Idoso
Vó Filomena, onde fará atendimentos
aos idosos que residem no local.

Produtores de cana
querem subvenção
A esperança dos produtores de
cana-de-açúcar do Nordeste e do Rio
de Janeiro de receberem o pagamento da subvenção assegurada pela Lei
12.999, referente à safra 2012/2013,
reacendeu com inserção de uma nova
emenda, em outra Medida Provisória,
no Congresso Nacional. O deputado
federal Givaldo Carimbão (Pros/AL) protocolou a emenda na MP 707/15. Outra
MP, a de Nº 701/15, também de autoria
do parlamentar alagoano, foi protocolada no final do ano passado. Ambas,
pedem o pagamento da subvenção da
cana nordestina em 2016.

Amazonas implanta
modelo diagnóstico
Inédito no País, um programa de
diagnóstico a distância em doenças da
retina vai ser implantado em Manaus e
deve começar a funcionar em abril. A
retina é uma membrana que reveste a
parte interna do olho e é responsável
pela formação da imagem. Entre as
doenças que afetam a retina, estão o
glaucoma e a retinopatia diabética, que
podem ocasionar perda da visão. O programa será custeado pelo Ministério da
Saúde e executado pelo programa de
telemedicina da Secretaria de Saúde
do Estado. Segundo o secretário Pedro Elias,a partir de abril, os pacientes
poderão fazer o exame no Hospital
Universitário Getúlio Vargas, onde está
instalado o equipamento chamado de
retinógrafo.

Pró-Reitoria da UEPB
divulga monitoria
A Pró-Reitoria de Graduação
(PROGRAD) da Universidade Estadual
da Paraíba (UEPB) divulgou o resultado dos alunos selecionados para
o Programa de Bolsas de Monitoria
de todos os campus da Instituição
para o semestre 2015/2. Os estudantes bolsistas devem preencher o
Termo de Compromisso de monitoria
e entregar na Secretaria da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade
Estadual da Paraíba - PROGRAD para
confirmar seu ingresso no programa.
Além do termo, o aluno deve apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de residência. Outras informações: (83) 3315-3350 / 3421.
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Governo aplicou R$ 251,7 bilhões no PAC
FotoS: Reprodução/Internet

Da Agência Brasil
O governo federal divulgou ontem (29) que, em
2015, aplicou R$ 251,7 bilhões no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
2015-2018, em parceria
com estados, municípios
e o setor privado. O valor
equivale a 24,2% do total
que deverá ser investido até
2018, estimado em R$ 1,04
trilhão. Este é o segundo balanço dessa fase do PAC.
Só no ano passado, as
obras entregues contaram
com R$ 159,7 bilhões, o que
representa 23,8% do previsto (R$ 672 bilhões). O
investimento foi distribuído
em ações de três áreas estruturantes: social e urbana
(R$ 91,2 bilhões), energia
(R$ 63,6 bilhões) e logística
(R$ 4,9 bilhões).
Segundo o Ministério do
Planejamento, Orçamento e
Gestão, mesmo com o atual
cenário econômico desfavorável, registrado no país e
no mundo e com os ajustes
promovidos na contenção
dos gastos públicos, o PAC
continua sendo um importante programa de aplicação
sequenciada de recursos em
infraestrutura no Brasil desde 2007.
São aproximadamente
37 mil empreendimentos
em diversas áreas e a sua
continuidade promove a
geração de empregos, a me-

lhoria de vida de milhões de
brasileiros e reduz as desigualdades regionais.
O governo também informou que, do total dos
recursos executados em
2015 pelo PAC, R$ 99,9 bilhões correspondem a valores de financiamento ao
setor público, financiamento habitacional de imóveis
novos e do programa Minha
Casa, Minha Vida, R$ 55,8
bilhões das empresas estatais, R$ 47,3 bilhões do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, R$ 45,4 bilhões
do setor privado e R$ 3,3
bilhões de contrapartidas
de estados e municípios.
Empreendimentos
Entre os empreendimentos de infraestrutura
concluídos em 2015, o Ministério do Planejamento
informou que figuram 270
quilômetros de rodovias
(como 84,5km da BR-418,
que tem início em Minas Gerais, e 51km da BR-235, que
liga Sergipe ao Pará), a ponte Anita Garibaldi e o túnel
do Morro do Formigão na
BR-101(SC), 163 quilômetros da ferrovia Transnordestina, em Pernambuco,
dois terminais hidroviários
de passageiros na região
Norte, o Terminal de Grãos
do Maranhão (Tegram), a recuperação do pátio do Aeroporto Santos Dumont (RJ) e
a ampliação dos aeroportos
de Santarém (PA) e Tabatin-

PREVIDÊNCIA ABERTA

Aportes no ano de 2015
cresceram mais de 18%
São Paulo, 29 (AE)
- As contribuições feitas
por titulares dos planos
de previdência complementar aberta somaram
R$ 95,6 bilhões no ano
passado, aumento de
18,7% em relação ao observado um ano antes, de
acordo com dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida
(FenaPrevi).
A entidade apontou
ainda que os indicadores
consolidados mostram
que a captação líquida
dos planos, que é a diferença entre captação e
resgates, registrou saldo
de R$ 48,9 bilhões, expansão de 22%. “Mesmo
diante de um cenário econômico adverso em 2015,
o investidor manteve a
estratégia de buscar formação de poupança de
longo prazo para garantir
renda complementar na
aposentadoria”, disse o
novo presidente da FenaPrevi, Edson Franco.
Ontem, ainda segundo a federação, 12.501.390
indivíduos possuem planos de previdência complementar aberta, sendo
que, deste total, 9.293.887
são participantes de planos individuais (já computados os planos para

menores) e 3.207.503 de
planos empresariais. Já
86.802 pessoas usufruem
dos benefícios pagos por
planos abertos de caráter
previdenciário.
O levantamento mostra ainda que os planos
individuais foram os que
mais receberam recursos.
No total, foram investidos
R$ 88,5 bilhões na modalidade, crescimento de 21%.
Em dezembro, as
contribuições feitas por titulares dos planos de previdência complementar
aberta foram de R$ 13,2
bilhões alta de 22,2% ante
o observado no mesmo
período do ano anterior.
No mês de dezembro, as
contribuições aos planos
individuais totalizaram
R$ 11,7 bilhões.

O cenário
adverso em
2015 não
afastou o
investidor
que buscou a
poupança de
longo prazo

Preços sobem com
fim da Lei do Bem
Uma pesquisa do Zoom (www.
zoom.com.br), site comparador de
preços e produtos, revela um aumento
médio de 13% nos preços de produtos
eletrônicos comparando janeiro deste
ano a dezembro de 2015, último mês
em que vigorou a Lei do Bem, que previa
a isenção de impostos PIS/Pasep e Cofins para alguns produtos eletrônicos.
Os notebooks foram os que apresentaram a maior alta até o momento: 20%.
Os desktops e os tablets aumentaram
11% e os smartphones, categoria líder
de buscas no Zoom, sofreram o menor
reajuste até o momento: 8%.

Nutamix lança um
novo software
Imóveis do Minha Casa, Minha Vida; valor equivale a 24,2% do estimado em R$ 1,04 trilhão, até 2018

ga (AM). Na área de infraestrutura energética, destacase a conclusão de 108 novos
empreendimentos de energia eólica, aumentando a capacidade instalada em mais
2.717 megawatts na matriz
energética nacional.
Entre as ações de infraestrutura social e urbana entregues no ano
passado, 445.305 unidades habitacionais são do
programa Minha Casa, Minha Vida, e 163 empreendimentos envolvem urbanização de assentamentos
precários
(beneficiando
70 mil famílias). Há, ainda,
632 projetos de saneamen-

to, esgotamento sanitário
e resíduos sólidos em 584
municípios (beneficiando
mais de 6,3 milhões de pessoas) e 13 restaurações em
monumentos históricos.
O programa Luz para
Todos efetivou 57.676 novas ligações em todo o País,
o que corresponde a 28%
da meta estabelecida para o
período 2015-2018. Atualmente, o programa beneficia 3.258.086 de famílias,
ou cerca de 15,6 milhões de
moradores em áreas rurais.
Para melhorar a oferta
de serviços e a disponibilidade de novos equipamentos públicos nas áreas da

queda nO CONSUMO

saúde, educação, cultura,
lazer e esporte, o governo
federal entregou à população 4.589 novos empreendimentos, como Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs)
e Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Artes e
Esportes Unificados (CEU),
quadras esportivas, creches
e pré-escolas.
“Os resultados do Programa de Aceleração do
Crescimento no ano de
2015 confirmam que ele é
um importante instrumento
de planejamento e monitoramento dos investimentos
prioritários em infraestrutura”, destacou o governo.

Vendas dos supermercados
caíram 19,64% em janeiro
Flávia Albuquerque
Repórter da Agência Brasil

As vendas do setor de
supermercados em valores
reais caíram 19,64% em janeiro, na comparação com
fevereiro, de acordo com
dados divulgados ontempela Associação Brasileira
de Supermercados (Abras),
na capital paulista. No acumulado do ano, as vendas
tiveram queda de 3,38% em
relação ao mesmo período
do ano passado.
Segundo os dados, em
valores nominais as vendas
caíram 18,62% em relação ao
mês anterior e, quando comparadas a janeiro de 2015,
houve alta de 7,02%. No acumulado do ano, as vendas nominais cresceram 7,02%.
De acordo com a Abras,
o setor iniciou o ano em um
ambiente econômico considerado ruim, que resultou
em desemprego e inflação
em alta, reduzindo a renda disponível do consumidor. “A isso se combinou
um quadro de incertezas
econômicas que causou
impacto nas vendas do autosserviço. Mas, enquanto
o cenário não melhora, os
empresários do setor continuam trabalhando para
melhorar a eficiência, para
manter seus funcionários e
oferecer mix e preços com-

A Nutanix, fornecedora global
de soluções de hiperconvergência e
escala web (web scale) para nuvem
empresarial, anuncia a mais recente
versão de sua plataforma de computação Acropolis 4.6, que oferece até
4 vezes melhoria de desempenho em
ambientes de nuvens empresariais. O
lançamento inclui mais de 25 melhorias no software que aumentam o desempenho do sistema em comparação
às versões anteriores. O lançamento
inclui a funcionalidade Acropolis App
Mobility Fabric (AMF) com atualizações
do software que dão às equipes de TI a
liberdade de escolher o ambiente certo
para suas aplicações.

Líderes solitários
podem ser aliados
Alcançar resultados extraordinários, todos os dias. Este é o desafio
constante presente na vida de todos
os grandes executivos. O cenário mudou tanto nas últimas décadas - com
mercados hipercompetitivos, capital
aberto, consumidores mais exigentes
e pressão da opinião pública - que as
expectativas em relação às lideranças
das empresas são mais desafiadoras
do que nunca. Cabe a esses profissionais ajudar a restabelecer a confiança
nas empresas, obter a lealdade dos
consumidores, motivar as equipes e
atingir altos índices de performance
nesses desafios.

Franquia de estética
busca mercados

Consumidores estão seletivos na hora de botar produtos no carro

petitivos ao consumidor”,
disse o presidente do Conselho Consultivo da Abras,
Sussumu Honda.
A cesta Abrasmercado,
que abrange 35 produtos
de largo consumo, registrou
alta de 2,99% em comparação a dezembro de 2015 e
alta de 17,44% em relação
a janeiro do ano passado.
As maiores quedas foram
do leite em pó integral
(-1,51%), frango congelado
(-1,08%), carne dianteiro
(-1,05%) e creme dental
(-1,03%). No sentido oposto
aparecem cebola (23,01%),
tomate (21,62%), farinha

de mandioca (17,76%) e
açúcar (10,23%).
A região Norte registrou
o maior aumento, ao passar
de R$ 474,86 para R$ 494,04
(4,04%), assim como o Nordeste que também aumentou 4.-4%, ao passar de
R$ 379,82 para R$ 395,17.
Em seguida aparecem o
Centro-Oeste, com elevação de 3,18%, passando de
R$ 424,46 para R$ 437,96,
o Sul, que aumentou
2,10% (de R$ 481,20 para
R$ 491,29) e o Sudeste, que
aumentou em 2,10% o valor da cesta (de R$ 426,55
para R$ 433,92).

Com objetivo de ampliar o
número de unidades franqueadas,
o Espaço R.I ? Redução Instantânea,
clínica de estética especializada em
tratamentos rápidos em benefício
ao corpo, traçou um plano de negócio para driblar o atual cenário econômico brasileiro. A rede planeja a
abertura de 10 unidades somente
neste ano e, para se destacar em
meio ao amplo mercado de beleza, a
franqueadora criou um tratamento
próprio de redução de medidas que,
inclusive, leva o mesmo nome da
clínica RI ?

Abimaq-MG faz
inovações
Em tempos de crise, a inovação é um instrumento imprescindível para a sobrevivência das empresas no mercado. Em um projeto
iniciado pela Associação Brasileira
da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq/MG) em 2015,
cinco indústrias de máquinas e
equipamentos situadas em Minas
Gerais receberão nesta terça-feira
(01/03) um diagnóstico de inovação, a partir de pesquisa realizada,
e orientações customizadas sobre
formas de melhorar seus processos
e produtos.
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gzenaide@gmail.com

Ele disse

Ela disse

“Explicar as coisas
que eu sinto é quase
como explicar as cores
para um cego”

“Não entendo, apenas
sinto. Tenho medo de
um dia entender e deixar
de sentir”

BOB MARLEY

CLARICE LISPECTOR

colunagorettizenaide

@letazenaide

A festa do cinema

FOTO: Goretti Zenaide

Solidariedade

O RESULTADO DO Oscar 2016 agradou e desagradou.
Não achei que deveria ir para “Spotlight” o prêmio de melhor filme, quando na realidade foi um documentário muito
bem feito, mas cinema mesmo para mim é o que causa no
espectador impacto tanto visual, através de uma bela fotografia, quanto psicológico ao abordar temas como perda,
superação, dor e vingança. Tudo isso está em “O Regresso”,
por isso que achei injusto ele não ser o escolhido.
Mas foi bacana Leonardo DiCaprio ganhar como melhor ator, como Alejandro González Iñárritu como melhor
diretor. Gostei demais das seis estatuetas para “Mad Max”
e também do prêmio de melhor música para “Writing´s On
The Wall” de “007 Contra Spectre”, cantada por Sam Smith.

FOI SUCESSO
a arrecadação de
alimentos promovida em prol da
AMEM pelos que
participaram do
Pedal Solidário.
A instituição
recebeu os donativos no mesmo
dia do evento, no
último sábado, promovido pelos Aventureiros do Pedal e
o Salva Bike, onde
os participantes
percorreram 45 km
pelas trilhas urbanas de João Pessoa.

Varal poético
O DESEMBARGADOR Saulo Benevides foi homenageado no evento “Varal Poético”, realizado no restaurante
Campina Grill, em Campina Grande, pelas ações que desenvolveu em prol da cultura quando esteve à frente da Escola
Superior da Magistratura.
O evento contou com presenças também do juiz Onaldo Queiroga, coordenador cultural da Esma e do cantor
Amazan que também foi homenageado.
FOTO: Goretti Zenaide

As irmãs Neusa (que aniversariou última quinta-feira) e Evelyn Martins

Lucinha Lins e Thayse Gadelha em agradável tarde no Boteco de Manaíra ouvindo o que há de
melhor em música com o grupo Ensaius
Foto Goretti Zenaide

Prima
ESTÃO ABERTAS
ATÉ o próximo dia
15 as inscrições para
os novos alunos que
desejam participar do
bem sucedido Projeto
de Inclusão Social Através da Música e das
Artes - Prima, coordenado pelo maestro
Alex Klein.
A louvável iniciativa é um dos maiores
programas do Governo
do Estado e conta,
atualmente, com 12
polos espalhados pela
Paraíba, totalizando 19
núcleos que atendem
cerca de 1,5 mil estudantes.
Foto: facebook

Socorro Pordeus, Júlia Ferrer e Fátima Cavalcanti na Maison Norma Pedrosa
Foto: Goretti Zenaide

Educação
A SECRETARIA DE
Estado da Educação promoveu a capacitação dos
professores da Educação
de Jovens e Adultos com
tecnologia.
O treinamento
aconteceu no auditório
da Reitoria do IFPB e
atendeu 130 professores
e gestores das escolas
da 1a, 3a e 12a Gerências
Regionais de Educação.

Dois Pontos
Tim Tim! Leon Abramof e Ana Maria Madruga, ela é a aniversariante de hoje

Zum

Zum

Zum

   A presidente do Clube Amigas Para Sempre, Ezilda Rocha, avisando que no próximo

dia 28 haverá a primeira reunião do ano do referido grupo. Será no Sonho Doce Recepções,
com arrecadação de alimentos para a AMEM.
   A direção do Solar Tambaú convidando para o evento “Best Dream Solar Tambaú”

que acontece hoje às 18h30 no auditório do Tropical Hotel Tambaú, com palestra do
consultor imobiliário Guilherme Machado.
   A ex-professora de Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

da Paraíba, Maria de Fátima Santos Batista recebeu, na última quinta-feira na Câmara Municipal de João Pessoa, o título de cidadã pessoense. A propositura foi do vereador Marco Antônio.
   Está marcado para o dia 4 de junho o voo inaugural entre Belo Horizonte e

João Pessoa pela Azul Linhas Brasileiras. A nova rota é uma beleza para muitos lojistas
paraibanos que constantemente precisam ir a BH, um dos maiores polos de moda do País.

Love Brasil
A ORGANIZAÇÃO
“Love Together Brasil”
promove hoje na cidade de PIancó o projeto
“Odontologia para Todos”, uma iniciativa do
ator e dentista Carlos
Machado, organizada
pela dentista Juliana Dias. A ação será
a doação de kits de
higiene bucal e atendimento às 460 crianças de Creche Cenícia
Maria, da Pastoral do
Menor.

  Os reis do bisturi tem encontro
marcado nos dias 18 a 20 deste mês
no XVII Simpósio Internacional de
Cirurgia Plástica, que acontecerá no
Sheraton WTC Hotel, em São Paulo.

O evento vai reunir mais de
mil cirurgiões plásticos de todo o
mundo para um verdadeiro intercâmbio científico.



Parabéns
Empresários José
Alencar Guimarães, Fernando Antônio Monteiro, Clélio
Barreto Cruz Nogueira e
Ana Cláudia Cavalcante,
executivo Luzimar Dias
Correia, bióloga Alba Maria
Tavares, juíza federal Ana
Maria Madruga, sras. Fátima
Gusmão, Marlene Duarte e
Zoraide Silveira.

Ezilda Rocha, que retoma os encontros do Grupo Amigas Para Sempre
neste mês de março, e Lígia Ferreira

Tese de doutorado
O PSIQUIATRA e terapêuta Givaldo Medeiros retornou, no último domingo, de São Paulo, onde qualificou
sua tese de doutorado intitulada “Influência de Alterações de sono, transtornos mentais comuns, síndrome de
burnout e qualidade de vida no desempenho acadêmico
de estudantes de Medicina: um estudo multicêntrico”.
O trabalho teve orientadora a professora Vanessa
de Albuquerque Citero e co-orientador, professor Valdiney Veloso Gouveia, da UFPB.

São Paulo terá quatro
desfalques contra o
Mogi hoje no Pacaembu
Página 19
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COPA DO NORDESTE

Bota apronta para jogo decisivo

Foto: Ortilo Antonio

Vice-campeão paraibano
terá pela frente amanhã
o Fortaleza no Almeidão
Ivo Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

Vencer o Fortaleza e conseguir sair da lanterna do Grupo D da Copa do Nordeste. Este
é o objetivo agora do elenco do
Botafogo, após a vitória por 3
a 0 sobre o Paraíba, no último
domingo, pela sexta rodada da
fase de classificação do Campeonato Paraibano 2016. Este
será o segundo confronto entre
as duas equipes. Na semana
passada, Fortaleza e Botafogo
empataram em 1 a 1, na Arena
Castelão, na capital cearense.
O técnico Itamar Schulle
acredita na superação da equipe, mesmo com a maratona de
jogos que vem enfrentando.
“Devemos ter disputado uns 9
jogos em 28 dias, ou seja um
jogo a cada 3 dias. O grupo vem
sentindo bastante a maratona. Não tenho feito um rodízio
completo porque o Paraibano
é uma de nossas prioridades
para este ano e não podemos
arriscar a jogar com uma equipe totalmente mista”, disse o
treinador
Itamar elogiou o comportamento da equipe no jogo
contra o Paraíba, sobretudo no
segundo tempo. “Acho que fomos bem, sobretudo no segundo tempo, quando conseguimos sair com mais velocidade
da marcação forte do Paraíba.
Ganhamos mais 3 pontos, fizemos o dever de casa e o time
permanece na liderança do seu
grupo”, afirmou.
Sobre o jogo contra o Fortaleza, Itamar espera uma partida muito difícil, até porque
alguns jogadores do time não
atuaram no final de semana
pelo Campeonato Cearense, e
virão descansados para esta
partida. “No geral, o time do
Fortaleza virá mais descansado para este compromisso e
isso faz uma diferença”, disse o
treinador.
Para esta partida, Itamar
já poderá escalar Jefferson
Recife, que estava cumprindo
suspensão. Outros jogadores
que estarão à disposição do
treinador para esta partida são
os volantes Val e Gedeil. O primeiro, já recuperado de uma
contusão e o segundo teve de
cumprir suspensão no jogo de
domingo, pelo Campeonato
Paraibano. O treinador só irá
definir o time, após o coletivo
que fará hoje, no Almeidão.

Jogadores do Botafogo voltam a trabalhar nesta terça-feira visando o jogo decisivo de amanhã contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste, no Estádio Almeidão

CAMPEONATO PARAIBANO

Sousa e Treze melhoram posição após a 6a rodada
Após a sexta rodada, o
Campeonato Paraibano segue
sem surpresas, com os favoritos Campinense e Botafogo
liderando, com folga, seus grupos. Mesmo usando um time
misto, o Campinense conseguiu empatar com o CSP, no
Almeidão, em João Pessoa, e
permaneceu líder do Grupo A,
com 14 pontos. Já o Botafogo
fez o dever de casa e goleou
o Paraíba por 3 a 0, chegando também aos 14 pontos, no
topo do Grupo B.
A novidade da rodada foi a
retomada do caminho das vitórias pelo Sousa. O Dinossauro
fez bonito na estreia do técnico
Jazon Vieira, vencendo o perigoso Esporte de Patos, por 2 a
0. Com o resultado, o Sousa pulou para a segunda posição no

Ivo Marques

Grupo A, agora com 9 pontos,
tomando o lugar do Santa Cruz.
Já o Treze, bastante pressionado e em crise, conseguiu,
aos troncos e barrancos, fazer
o dever de casa, e derrotar por
1 a 0 o Santa Cruz, no Amigão,
em Campina Grande. Com o
resultado, o Galo pulou para a
segunda colocação no Grupo B,
agora com 10 pontos, passando o CSP, que tem apenas 8, na
terceira posição.
Uma curiosidade na sexta
rodada foi a homenagem que
os clubes fizeram ao Governo
do Estado, em agradecimento ao Gol de Placa, programa
que destina verba aos clubes
paraibanos, mediante a troca
de notas fiscais por ingressos.
Antes da bola rolar, no último
domingo, os clubes exibiram

faixas com agradecimento ao
programa, que vem se constituindo a principal fonte de
renda das agremiações. Dirigentes de algumas equipes
chegaram a afirmar que sem o
Gol de Placa, não teriam nem
como participar do Campeonato Paraibano.
A sétima rodada programa jogos apenas para o próximo domingo. Em João Pessoa,
haverá dois jogos. O Santa
Cruz enfrenta o Botafogo e
o Auto Esporte joga contra o
CSP. Em Campina Grande, o
Campinense enfrenta o Esporte de Patos. Em Sousa, o Dinossauro recebe a visita do Treze.
E finalmente em Cajazeiras,
haverá o clássico Atletiba, com
os lanternas do campeonato,
Atlético x Paraíba.

Classificação

Grupo A
Times
10 Campinense
20 Sousa
30 Santa Cruz
40 Auto Esporte
50 Paraíba

PG
14
9
7
7
5

J
6
6
6
6
6

V
4
2
2
2
1

E
2
3
1
1
2

D
0
1
3
3
3

SG
9
3
-3
-7
-6

Botafogo
14
Treze
10
CSP
8
Esporte
5
Atlético Cajazeiras 2

6
6
6
6
6

4
3
2
1
0

2
1
2
2
2

0
2
2
3
4

10
2
4
-5
-7

Grupo B
10
20
30
40
50

l Classificados às Quartas de Final - l Quadrangular do Rebaixamento
Próximos jogos - domingo - 6/3
Santa Cruz x Botafogo
Sousa x Treze
Campinense x Esporte
Atletico x Paraíba
Auto Esporte x CSP

ivo_esportes@yahoo.com.br

Rodada sem surpresas
A rodada do Campeonato Paraibano não
teve nenhum resultado surpreendente. Todos
eles eram previsíveis. Mas em relação as atuações, alguns detalhes merecem uma reflexão.
Começamos por Botafogo e Paraíba. Serviu para
mostrar que o time do Botafogo do primeiro
tempo, mais uma vez vaiado, não merece ser
escalado como titular em jogo nenhum. Novamente Janeudo mostrou que não tem condições
de vestir a camisa do Belo. O junior Luquinha
entrou e, mais uma vez, o time cresceu, como
ocorreu em Sousa. E para ser repetitivo, volto a
afirmar que o limitado Jó Boy é melhor do que
todos os atacantes que mandaram buscar lá longe. Entrou fez gol e incendiou o jogo.
Por outro lado, o Paraíba mostrou, que
apesar do grande investimento que fez no
início do ano, caminha a passos largos para o
torneio da morte. Mostrou também que a cul-

pa não era do técnico Pedrinho Albuquerque,
demitido sem motivos.
O jogo CSP e Campinense serviu para
mostrar que mesmo com um time misto, a
Raposa está sobrando. Jogou contra o forte
CSP, fora de casa, e foi melhor o tempo todo. O
empate acabou sendo injusto, mas o suficiente para se manter na liderança do Grupo A,
de forma isolada.
Em Campina Grande, o Treze suou para
vencer o Santa Cruz. Teve até zagueiro sendo
expulso, porque segurou o contra ataque da
Cobra Coral com faltas violentas. A vitória só
veio, graças a uma falha da zaga, e do goleiro
do Tricolor Canavieiro. Agora, a poucos jogos
para o fim da fase de classificação, a diretoria
acena com dispensas e várias contratações.
Será que este time vai entrosar a tempo. Esta
é a grande questão. Tem tudo para ser outro

ano de fracassos para Galo.
No Sertão, o Sousa mostrou que, com Jazon, tem tudo para voltar a ser um time que vai
lutar pelo topo da tabela. O Dinossauro venceu
e bem o Esporte, que também não é um time
fácil de ser batido. Com meias talentosos, como
Tarrafa e Léo Olinda, o Dinossauro ainda pode
dar muitas alegrias aos seus torcedores.
Em relação a Atlético e Auto Esporte, o
Trovão Azul é um candidato forte ao torneio
da morte. Já o Auto Esporte, se não conseguir
somar pontos já na próxima rodada, contra
o CSP, também corre sério risco de não se
classificar entre os três do Grupo A. Mais um
resultado negativo, e até o emprego do técnico Índio Ferreira está ameaçado.
Copa Nordeste
Vem aí a rodada do meio de semana da

Copa do Nordeste. Para o Botafogo, a última
oportunidade de manter as chances de continuar tentando uma classificação à próxima
fase. Na lanterna do Grupo D, e com apenas
1 ponto em 3 jogos, o Belo precisa vencer o
Fortaleza, amanhã aqui em João Pessoa. Caso
isto aconteça, e o River perca para o Sport,
na Ilha do Retiro, o Botafogo já pode deixar a
lanterna, mas o Sport praticamente confirma
a classificação como primeiro do Grupo D.
Resta ao Belo lutar para ser um dos melhores
segundo colocados e avançar na competição.
Já a Raposa depende apenas dela, mas
terá uma pedreira pela frente, na quinta-feira,
contra o Salgueiro, no Sertão pernambucano.
O Campinense terá de somar pontos, para
se manter tranquilo na liderança do grupo.
Caso perca, poderá dividir a liderança com o
próprio Salgueiro.
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Apesar do forte calor, Equador
vence Copa Brasil de Marcha
FotoS: Divulgação

Organizadores aprovam
piso e percurso a ser
usado nas Olimpíadas
Com 30 graus na largada, ainda às 6h30, apenas
sete dos 18 atletas inscritos
para os 50km da Copa Brasil de Marcha, valendo como
Campeonato Sul-Americano,
terminaram a prova disputada na Praia do Pontal, no
Rio de Janeiro. E mesmo os
equatorianos, marchadores
tradicionais e acostumados ao calor, não esperavam
tanto, como afirmou o vencedor Cláudio Villanueva
Flores, que fez a marca de
4h23min37. Para o Comitê
Rio 2016, que tratou a competição como evento-teste
para os Jogos Olímpicos, piso
e percurso foram aprovados,
assim como a tecnologia de
cronometragem – os pontos
principais para avaliação.
Para os atletas, de modo
geral, o piso de asfalto novo,
recapeado, e o circuito, plano
e com apenas duas curvas no
circuito fechado de dois quilômetros, é excelente, porque
permite uma prova rápida. O
calor foi determinante para
as desistências. Como resumiu o campeão Flores: “O
piso está muito bem; a temperatura é que é demasiada”.
Em segundo e terceiro
lugares chegaram Rolando
Saquipay, com 4h34min09 e
Jonnathan Cáceres Cabrera,
com 4h46min21, ambos do
Equador também. O único
brasileiro que seguia na prova, Samir Sabadin, desmaiou
no quilômetro 41, foi para a
ambulância, tentou voltar,
mas não conseguiu.
Para os Jogos Olímpicos,
quando a marcha terá a prova

Geraldo
Varela

varellajp@yahoo.com.br

Campeonato está
ficando sem graça

O sol quente castigou os atletas que disputaram a competição no último domingo, no Rio de Janeiro

de 20km em 12 de agosto e a
de 50km no dia 19, a previsão
é de temperatura mais amena
- será inverno no Rio. Ainda
assim, a largada dos 50km
está confirmada para 8h30
e a dos 20km, para 14h30,
segundo Luís Saladie, o delegado-técnico da IAAF (Associação Internacional das Federações de Atletismo).
O evento-teste recebeu
a aprovação de Saladie, que
comentou: “Da organização,
teremos de fazer alguns ajustes, mas tudo dentro do normal. É evento-teste para isso.
Nos Jogos Olímpicos, a infraestrutura terá de ser maior,
porque teremos TV. E a circulação também será mais
restrita”.
O espanhol, que será o
árbitro-geral no Rio 2016,
elogiou o piso. “Ficou muito
bom. As obras acabaram e
ficou perfeito. O circuito terá

de ser um pouco mais largo,
claro, porque aqui tivemos
menos do que 20 competidores. Nos Jogos serão 60 e
é mais complicado. Agora, a
paisagem é belíssima. Para
mim, será a marcha Olímpica
mais bonita desde que participo dos Jogos, começando
por Barcelona 1992”, avaliou
Saladie.
Gerente de atletismo do
Rio 2016, Martinho Nobre
disse que o “buraco” a que
uma atleta se referiu no sábado ficava fora do traçado
e só foi percebido por ela ter
feito uma curva mais aberta
– mas ainda assim o trecho
será nivelado.
“Do que nos propusemos a fazer, foi um sucesso.
O percurso, que já havia sido
aprovado pela IAAF, precisava passar por uma prova
e o mais importante é que
foi aprovado também pelos
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atletas, que o consideraram
excelente e rápido. Não tivemos grandes resultados
agora por causa do calor.
Quem completou a prova já
teve uma vitória. E, da parte
da tecnologia com dispositivos eletrônicos para cronometragem, tudo funcionou
perfeitamente”, comentou
Nobre.
Vários dos marchadores brasileiros irão para Dudince, na Eslováquia, para
tentar índices Olímpicos, ou
ainda melhorar sua marca,
em 19 de março. Mário José
dos Santos Júnior e Caio Bonfim são os únicos que já têm
o índice de 4h06. Cláudio dos
Santos ainda precisa fazer.
Mas há chance até 8 de maio,
na Copa do Mundo por Equipes de Marcha, em Roma, e
irão aos Jogos Rio 2016 os
três com as melhores marcas
até lá.

Brasil vence o Open de Vôlei em Maceió
Primeira etapa do Circuito
Mundial de vôlei de praia que
contou com duplas brasileiras,
o Maceió Open terminou com
quatro medalhas para o País. No
feminino, a jovem Duda, de apenas 17 anos, e sua parceira Elize
Maia concluíram uma campanha
perfeita com o título, enquanto
Agatha e Bárbara, classificadas
para o Rio 2016, foram bronze.
Entre os homens, Evandro e Pedro Solberg, que também vão

para os Jogos Olímpicos, ficaram
com a prata, enquanto Guto e
Saymon foram bronze.
Para Duda e Eliza Maia,
o primeiro título no Circuito
Mundial coroou uma semana
impecável nas areias da Praia
de Pajuçara, em Maceió. De
terça (23.2) a domingo (28.2),
a dupla acumulou oito vitórias
e nenhum set cedido. Todas as
partidas vencidas pelas brasileiras foram por 2 x 0.

Duda e Elize precisaram
passar pelo quali antes de chegar
à chave principal. A vitória por
21/15 e 21/18 sobre Charles
e Alfaro, da Costa Rica, assegurou a elas a vaga. No Grupo F, as
brasileiras, cabeças de chave número 22, venceram as espanholas Baquerizo e Liliana (21/14
e 21/18), cabeças de chave 11,
as norte-americanas Fendrick e
Sweat, cabeças de chave seis, e
as chinesas Xue e Xia .

Na fase eliminatória, a dupla superou as compatriotas
Rachel e Angela nas oitavas de
final (21/11 e 21/19), as italianas Menegatti e Orsi Toth nas
quartas (21/19 e 21/16) e as
argentinas Gallay e Klug na semi
(21/15 e 24/22). Na decisão,
contra as holandesas Meppelink
e Van Iersel, cabeças de chave
número cinco, Duda e Elize não
deram chance alguma às rivais e
faturaram o título.

A fragilidade do futebol sertanejo e a irregularidade do Auto Esporte estão fazendo do Paraibano de
2016 uma competição sem atrativos, pelo menos nessa
primeira fase onde três equipes de cada grupo de cinco
se classificam para a segunda fase quando acontecem
os mata-matas. Com o Botafogo cada vez mais absoluto na sua chave, o mesmo se aplica ao Campinense,
os outros são meros coadjuvantes e a empolgação tem
passado longe com o público só crescendo devido ao Gol
de Placa.
A esperança de estádios mais cheios e jogos mais
interessantes pode vir na segunda fase quando os
melhores colocados se enfrentarem em dois jogos de
mata-mata. Por enquanto não agrada. Vejam os resultados do fim de semana onde os artilheiros tiveram
problemas nos jogos Atlético 0 x 0 Auto Esporte e CSP
0 x 0 Campinense, onde a bola sofreu bastante.
No confronto entre Treze 1 x 0 Santa Cruz, o futebol foi de baixa qualidade. O Galo nem de longe lembra
aquele time aguerrido e candidato a título. Está em
fase difícil e agora estão anunciando vários reforços na
metade da disputa. Até dá “liga” vai demorar e não sei se
o tempo será suficiente para entrar na disputa com os
favoritos Botafogo e Campinense.
Os dois, que decidiram o campeonato no ano passado, seguem sem levar sustos e até usando time reserva,
como fez a Raposa diante do CSP em jogo totalmente
controlado e com as maiores chances do rubro-negro.
O Botafogo, ainda se entrosando, está absoluto com
quatro vitórias e dois empates e já deve confirmar a
classificação a segunda fase na próxima rodada quando
enfrentará o combalido Santa Cruz, que dizer ser uma
filial pelo número de jogadores emprestados, além do
técnico.
O Sousa esboça uma reação com a chegada de
Jazon Vieira, mas os outros três sertanejos caminham a
passos largos para o quadrangular da morte. Espero que
venha logo a segunda fase para acabar esse tédio.

Embolado
O grupo do Campinense que
muita gente julgou favas
contadas para o rubro-negro anda complicado e com
todos os clubes na briga
por vaga na próxima fase.
Apenas o Campinense, hoje
líder, tem uma vantagem de
três pontos dos outros três
clubes - ABC, Salgueiro e Imperatriz -, o que torna o jogo
da próxima quinta-feira ainda mais decisivo para a
Raposa que, em caso de vitória, fica numa situação
altamente confortável em termos de classificação.
Mas o futebol é uma caixinha de surpresas e o
rubro-negro precisa jogar muito no interior pernambucano.

Pobre futebol do Rio
Enquanto no futebol paulista os clubes do interior seguem
dando susto aos grandes - o Palmeiras perdeu para a Ferroviária - , no Rio os pequenos servem apenas para fazer a
festa das torcidas de Vasco, Botafogo e a dupla Fla-Flu.

Anderson

Sport

O grande Spider não é mais
o mesmo. Voltou depois do
doping e amargando derrota. Anderson Silva perdeu
por pontos para o inglês
Michael Bisping, no sábado
passado, em Londres.

Quem disse que o Sport
estava morto na temporada não perde por esperar.
Depois das vitórias sobre
Santa Cruz, Náutico e a boa
performance na Copa NE, o
Leão da Ilha voltou a rugir.

Educação Física
O Centro Universitário de João Pessoa – Unipê - abriu ontem
as inscrições para as extensões do curso de Educação Física.
São 714 vagas distribuídas entre 28 modalidades para o primeiro semestre de 2016. As inscrições seguirão até a próxima
sexta-feira, por meio de preenchimento de dois formulários,
divididos entre infantil e adulto. Ligar para 2106-9341.
O pódio feminino contou com brasileiras conquistando o ouro e a medalha de bronze, enquanto a prata foi para as holandesas
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SÃO PAULO X MOGI MIRIM

Tricolor terá quatro mudanças
FOTOS: Reprodução

Bauza muda equipe de
novo e deixa de fora
Ganso, Lugano e Wesley
Como já era esperado, o
técnico Edgardo Bauza mudará novamente o São Paulo, desta vez para encarar o
Mogi Mirim, hoje às 20h30,
no Pacaembu - jogo adiado
da terceira rodada do Campeonato Paulista. Com relação ao time que iniciou na
derrota de 1 a 0 para a Ponte Preta, no último sábado,
são quatro mudanças. Saem
Lugano, Wesley, Ganso e Michel Bastos e entram Rodrigo Caio, Carlinhos, Rogério e
Centurión.
Das trocas, apenas Michel Bastos é desfalque, já
que sofreu um estiramento
na coxa direita contra a Ponte e ficará afastado. O retorno de Rodrigo Caio na vaga
de Lugano já era esperado. A
surpresa maior fica por conta de Rogério novamente escalado centralizado, fazendo
a função de Ganso na armação, enquanto Centurión cai
pela direita e Carlinhos, pela
esquerda.
Na atividade tática de
ontem, Bauza ensaiou a formação no tradicional treino
fantasma, em que ficam em
campo apenas os 11 titulares, sem adversários. A
formação inicial era: Denis,
Bruno, Maicon, Rodrigo Caio
e Mena; Hudson, Thiago
Mendes, Centurión, Rogério
e Carlinhos; Calleri.
O técnico ensaiou as jogadas por cerca de uma hora
e depois deu atenção às bolas paradas. Novamente exigiu muito dos jogadores no
posicionamento defensivo e
ofensivo. Esse fundamento
tem sido uma arma do time
nas últimas partidas.
O São Paulo tenta se
reabilitar no Paulista após
perder para a Ponte Preta. A
equipe está na segunda colocação do grupo C, com 10
pontos, três a menos do que
a Ferroviária. O Tricolor, porém, tem um jogo a menos.

Resultados de 28/2

Carioca
16h
Portuguesa 0 X 1 América
Bonsucesso 1 X 2 Boavista
17h
Flamengo 5 X 0 Resende
19h
Vasco1 X 1 Botafogo

Cearense
17h
Maranguape 2 X 3 Fortaleza
Icasa 1 X 2 Uniclinic

Baiano
16h
Jacuipense 3 X 4 Bahia de Feira
V. da Conquista 0 X 2 Juazeirense
Jacobina 4 X 1 Colo-Colo
17h
Fluminense-BA 1 X 0 Vitória

Mineiro

Michel Bastos (D) machucou-se no sábado e não tem data para voltar ao time titular, sendo outro desfalque contra o Mogi Mirim hoje

Gaúcho

RICARDO GOMES

Técnico valoriza o empate diante do Vasco
FOTO: Vítor Silva/SSPress/Botafgo

17h
Uberlândia 2 X 0 Guarani
Villa Nova-MG 3 X 0 Boa Esporte
Cruzeiro 1 X 1 América

isolada para os vascaínos e
onde se situa a entrada do
setor social. Membros de
organizadas botafoguenses
furaram o bloqueio policial e
entraram em confronto com
os cruzmaltinos. A PM, no
entanto, agiu rápido e conteve a briga utilizando gás de
pimenta, o que causou mal
estar em algumas pessoas,
principalmente idosos.
Em seguida, os alvinegros reagiram à ação da polícia e atiraram garrafas de
vidro. Ninguém, no entanto,
ficou ferido. Outros registros de tumulto aconteceram
na Rua São Januário, que dá
acesso ao setor dos visitantes.
Torcedores comuns, porém, mantiveram o tradicional clima de paz e diversos
vascaínos foram vistos ao
lado de botafoguenses em
clima ameno.
Diferentemente do clássico entre Vasco e Flamengo,
a rua do setor dos visitantes
estava com seus bares abertos, o que aliviou os alvinegros do forte calor no Rio de
Janeiro.

17h
Juventude 0 X 1Internacional
N.Hamburgo 3 X 1 Ypiranga
Aimoré 1 X 1 São José

Paranaense

Dor de cabeça
O meia Michel Bastos é
a nova dor de cabeça do São
Paulo. O jogador sofreu um
estiramento no músculo posterior da coxa direita durante a partida contra a Ponte
Preta, no último sábado, e já
preocupa a comissão técnica
para o duelo decisivo contra
o River Plate-ARG, dia 10.

O Botafogo não ameaçou
muito no primeiro tempo,
contra o Vasco, e conseguiu
balançar a rede de Martin
Silva somente após levar o
gol. Apesar de, no empate
da noite de domingo, o time
não ter mostrado um futebol
vistoso, o técnico Ricardo
Gomes gostou do que viu de
seus comandados.
“ Falei para os jogadores. Entrei com o mesmo
time que atuou contra o
Fluminense. O Vasco tinha
cinco ou seis do último jogo
(alguns atletas foram poupados). Sofremos gol numa
jogada que eu conheço, do
Eder Luis, mas o time cotinuou organizado e criando.
Isso foi interessante. O Vasco
não teve o desgaste de ter encarado um clássico na rodada anterior. Gostei bastante,
apesar do empate” explicou.
Ricardo Gomes volta a
comandar um treino hoje. O
Glorioso folgou ontem. No
próximo fim de semana, o adversário é o Boavista, e o treinador já sabe que não poderá
contar com Airton. O volante
está suspenso.

Grêmio já pode
utilizar Bolaños

Bahia perde e põe
a culpa na CBF

Kaká ainda sonha
com a seleção

Principal contratação do Grêmio,
Miller Bolaños enfim está regularizado pelo
clube. O nome do atacante apareceu no
Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na
manhã de ontem. Assim, o técnico Roger
Machado terá um reforço importante para
o ataque na partida contra a LDU, pela
Libertadores, amanhã, na Arena.

A falta de suporte da Confederação
Brasileira de Futebol foi apontada pelo
presidente do Bahia, Marcelo Sant’Ana, como
um dos fatores responsáveis pela goleada
de 6 a 1 sofrida no último sábado, diante do
Orlando City, em amistoso disputado nos
Estados Unidos. O Bahia joga amanhã contra
o Confiança pela Copa Nordeste.

O meia Kaká se mostrou convencido
de que, mesmo aos 33 anos, ainda pode
ser importante para a Seleção Brasileira,
pela qual já atuou 91 vezes e disputou
três Copas do Mundo, em 2002, 2006 e
2010. Em entrevista à emissora britânica
"Sky Sports", o meia, que já marcou 29
gols com a amarelinha, reiterou que nunca
disse adeus à seleção, mas que precisa
de uma conversa franca com Dunga por
sua continuação na equipe pentacampeã
mundial. "Quando jogo pelo Brasil, é
fantástico, mas agora estou em um
momento diferente da minha carreira. Falei
com Dunga, e lhe disse que se ele acreditar
que posso ajudar o time, eu gostaria de ser
chamado. Nós dois devemos ser sinceros",
declarou o melhor jogador do mundo em
2007. "Se for bom para mim, então perfeito,
mas se não for eu direi sem problema
algum. Aí seria o momento de deixar a
seleção. Por enquanto, acho que posso
ajudar muito", completou.

Curtas

Lance do jogo em que Botafogo e Vasco foram iguais no placar

Confusão
Famoso por seu clima
pacífico entre as torcidas, o
jogo entre Botafogo e Vasco,
em São Januário, não fez jus
ao apelido de “clássico da
amizade”. Do lado de fora do

estádio, focos de confusão
marcaram a partida, válida
pela 7ª rodada do Campeonato Carioca.
O principal tumulto
aconteceu na Rua General
Almério de Moura, que fica

Infantino faz jogo
Tite pede o apoio
de confraternização da nação alvinegra
Após vencer a eleição presidencial
da Fifa na última sexta-feira, Gianni
Infantino resolveu marcar seu primeiro dia
à frente da entidade de maneira inusitada.
Ele reuniu funcionários e ex-jogadores para
realizar um jogo de confraternização, em
Zurique, na Suíça. Astros como Seedorf,
Robert Pires, Fabio Cannavaro, Fernando
Hierro, Luis Figo e o português Deco fizeram
parte do encontro,

Evitando fazer comparações com
relação ao elenco de 2015, crente de que a
montagem do grupo é gradativa, Tite admitiu
estudar o Santa Fe-COL assim que passou o
duelo contra o Oeste. Após sofrer para vencer
na primeira rodada, o técnico sabe que o time
terá que ser paciente contra uma equipe
experiente. Prevendo um jogo difícil amanhã,
Tite pede que a força da torcida seja um fator
diferencial em termos de motivação.

anderson silva agradece apoio dos brasileiros

A

nderson Silva usou o Instagram para agradecer ao público pela torcida na luta de sábado passado em Londres contra
Michael Bisping. Mas nem todos curtiram a mensagem do Spider, derrotado pelo inglês Michael Bisping. "Jamais
confunda derrotas com fracasso, nem vitórias com sucesso. Na vida de um campeão sempre haverá algumas derrotas,
assim como na vida de um perdedor sempre haverá vitórias. A diferença é que, enquanto os campeões crescem nas derrotas,
os perdedores se acomodam nas vitórias", disse Anderson Silva, que completou a mensagem com a frase "Obrigado a todos
os brasileiros pela torcida". Dono da maior série de defesas de cinturão da história da organização (10) – e da maior série
invicta também (16 lutas) -, “Spider” segue em jejum de vitórias.

16h
Rio Branco 5 X 1 Operário
Toledo 3 X 0 Cascavel
17h
PST 2 X 1 Coritiba
19h30
Paraná Clube 1 X 0 Atlético

Paulista
11h
Rio Claro X Botafogo
17h
Palmeiras 1 X 2 Ferroviária
19h30
Red Bull 2 X 0 Santos
Ituano 2 X 1 Capivariano
S.Bernardo 1x 2 XV de Piracicaba

Pernambucano
16h
Sport 2 X 0 Náutico
17h
Central 0 X 1 Santa Cruz

Copa do Nordeste
19h30
Imperatriz 3 X 2 ABC

Paraibano
16h
Botafogo 3 X 0 Paraíba
Sousa 2 X 0 Esporte
Treze 1 X 0 Santa Cruz
Atlético 0 X 0 Auto Esporte
19h30
CSP 0 X 0 Campinense
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Treinamento puxado:
isto é o que está
ocorrendo com as
equipes paraibanas que
estarão disputando a
final do circuito

brasileiro de handebol beach

PB se prepara para decisão
Quatro equipes do
Estado disputam este
mês final em Niterói-RJ

Curtas

VELA OCEÂNICA

Marcos Lima

Barco Bérrio vence retomada de campeonato

Atletas paraibanos do
Grêmio Cief, HCP-PB, Apcef
e Handbeach, na modalidade de handebol de areia,
nas categorias masculino e
feminino, estão em ritmos
acelerados para a grande final do X Circuito Brasileiro
de Handebol de Areia, programado para o período de
18 a 20 deste mês, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Vinte equipes, 10 em
cada categoria, disputam o
título nacional, cuja competição é promovida pela
Confederação Brasileira de
Handebol.
As disputas do circuito
tiveram início no ano passado e, somente agora, chega
a sua decisão, com a Paraíba
tendo chances claras e reais
de levantar o título brasileiro, já que, a maioria de seus
atletas integra a seleção brasileira de handebol de areia.
Para a Confederação
Brasileira de Handebol –
CBHb, o circuito tem como
objetivo principal congregar
e incentivar a prática desta
modalidade como forma sadia de competição e entretenimento e, ao mesmo tempo,
estabelecer maior intercâmbio sócio esportivo entre os
praticantes,
promovendo,
desta forma, o surgimento
de novos valores no cenário
desportivo nacional.
Além de Grêmio Cief,
HCP-PB, Apcef e Handbeach,
representantes da Paraíba na
grande final, ainda estão na
decisão as equipes do MHC
-RN, Carcará Rio do Fogo-RN,
Rio Handbeach-RJ, Niterói
Rugby-RJ, AMHB/NET System Brasil-RJ, ID Hand-SP e
AHPA/Fundesportes/Paranaguá-PR, na categoria masculina. No feminino, além
da APCEF-PB, Handbeach e
HCP-PB, estão na disputa o
HCNN-RN, Handebol Futuro-RN, Rio Handbeach-RJ,
Niterói Rugby-RJ, Z5 Handebol de Areia-RJ e 360º Nas
Areias-SP.
Praticamente todos os
dias, os atletas dos clubes que
representam a Paraíba na
competição treinam incansavelmente nas areias das praias
de Cabo Branco e Tambaú,
aperfeiçoando seu desempenho visando as disputas.

O barco Bérrio foi o grande
vencedor do Campeonato Paraibano de Vela Oceânica, cujas disputadas foram retomadas no último
domingo, após vários anos sem sua
realização. O percurso foi de 5,8 milhas náuticas, o equivalente a 11km,
cuja largada e chegada se deu na
Praia de Jacaré, em Cabedelo, em
sua primeira etapa. O barco Aloha,
seguido pelo barco Jucat 26 completaram o pódio.
Doze veleiros de grande porte
participaram da competição, resgatando assim a hegemonia do campeonato. Os barcos saíram do pier
do Iate Clube da Paraíba, na Praia
do Jacaré, até uma boia nas proxi-

marcosauniao@gmail.com

midades do Porto de Cabedelo e depois voltaram para o mesmo ponto.
Como vencedor, o Bérrio acumulou
apenas um ponto. O Aloha ficou
com dois, o Jucat 26 com três e assim por diante. Ao fim da temporada 2016 do Campeonato Paraibano
de Vela Oceânica, quem tiver menos
pontos vai ser o campeão.
A disputa da primeira etapa
foi emocionante. O barco Aloha,
pilotado pelo argentino Omar
Martinez, pelo português Carlos
Madeira e pelo casal de brasileiros
Ronaldo e Cristiane Barroca, foi
bem na largada e saiu na ponta,
acompanhado de perto pelo Bérrio, dos irmãos Guilherme e Flávio

Crispim e ainda de Rodrigo Barroca. As posições seguiram inalteradas até a virada de boia, mas num
erro de navegação o Aloha acabou
escolhendo um caminho errado e
encostou num banco de areia. Perdeu velocidade. Chegou a ficar parado algum tempo. E ultrapassado,
caiu para a terceira colocação.
Resolvido o problema, roubou
a segunda colocação do Jucat 26 e
se aproximava rapidamente da ponta, mas não conseguiu ultrapassar o
Bérrio. Os campeões da etapa completaram a prova em 1h33min50s de
prova, trinta segundos à frente do
Aloha. O terceiro colocado chegou
2min25s atrás dos vencedores.

Imperador e filho
de Cafu nos EUA
Após fechar com Adriano (o
Imperador), o Miami United terá um outro
brasileiro para o ataque. O clube fechou a
contratação de Wellington Feliciano, filho do
ex-lateral Cafu. Aos 26 anos, Wellington tenta
retomar a carreira após sofrer uma lesão no
joelho direito em 2012 e precisar passar por
três cirurgias. Em 2014, o atacante, após
um período de recuperação no Atlético-PR,
chegou a negociar com o clube paranaense. Na
época, o Furacão era treinado por Doriva, que
disputou a Copa de 98 junto com Cafu.

Mancuello desfalca
o Fla por um mês
Mancuello está fora de combate no
Flamengo por pelo menos um mês. Após
deixar o gramado do Raulino de Oliveira aos
38min do primeiro tempo na goleada por
5 a 0 sobre o Resende, o argentino passou
por exame de imagem nesta segunda-feira
(29). O diagnóstico foi de estiramento no
ligamento colateral lateral do joelho direito.
A lesão é um duro golpe na adaptação do
camisa 23 ao futebol brasileiro. Mancuello
começou a comandar o Rubro-negro e
mostrou talento nas bolas paradas.

Alexandre pato fará
estreia no Chelsea

Doze barcos participaram das disputas na Praia de Jacaré, no último domingo, pela primeira etapa do Campeonato Paraibano

GOALBAL PARA CEGOS

Paraibanos ficarão por mais 10 dias em SP
A Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes
Visuais – CBDV confirmou ontem que os paraibanos Emerson Ernesto da Silva, José
Roberto Ferreira de Oliveira
e Romário Diego Marques,
atletas da Apadevi e Apace,
ficarão por mais 10 dias em
treinamentos, com a seleção
brasileira masculina de goalball, na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, em preparação para a disputa dos Jogos
Paralímpicos do Rio 2016.
A Seleção Brasileira Mas-

culina de Goalball ficará mais
dez dias concentrada em segunda fase de treinamento,
que acontece de 12 a 21 de
março, sob o comando técnico
de Alessandro Tosim. Ao todo
são nove atletas, dentre eles
três jovens jogadores, cujo
objetivo maior é buscar o tão
sonhado ouro paralímpico. A
base da equipe é a mesma que
deu o bicampeonato Parapan
-Americano, no ano passado,
em Toronto, no Canadá.
A Seleção Brasileira
masculina de Goalball se pre-

para para as principais competições na atual temporada.
Além dos paraibanos, ainda
integram a seleção os atletas
Alex Melo Sousa (Sesi/SP),
Alexsander Almeida Maciel
Celente (Acergs/RS), Josemarcio da Silva Sousa (Sesi/
SP), Leomon Moreno da Silva
(Uniace/DF), Luciano de Souza Batista (Sesi/SP) e Paulo
Rubens Ferreira – Saturnino
(Santos/SP).
Judô para cegos
A aproximadamente seis

meses dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, a cidade sede
do maior evento paradesportivo do mundo se prepara
para receber a competição
mais importante do judô
paralímpico brasileiro. Com
número recorde de participantes, o Grand Prix Internacional de Judô Para Cegos,
acontece no próximo sábado,
na Escola de Educação Física
do Exército, na Urca, no Rio
de Janeiro. São 17 países e
240 atletas inscritos, inclusive da Seleção Brasileira.

Alexandre Pato poderá, enfim, estrear
pelo Chelsea hoje. O técnico Guus Hiddink
afirmou que tem planos de dar descanso a
Diego Costa, enquanto Pedro será desfalque
por lesão. Assim, um espaço se abriria para o
atacante brasileiro no time titular que enfrenta
o Norwich, pela 28ª rodada do Campeonato
Inglês. Pato foi confirmado como jogador do
Chelsea há um mês e passou todo este tempo
entrando em forma. Hiddink acredita que o
jogador emprestado pelo Corinthians possa
causar um impacto positivo nos Blues.

Pato ansioso para sua estreia

Funesc inscreve para
oficina prática de
pandeiros em Campina
Página 23

A UNIÃO

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 1 de março de 2016

FOTOS: Reprodução/Internet

O ator Leonardo DiCaprio
durante a cerimônia
de entrega do Oscar;
abaixo, cenas de Mad
Max: Estrada da Fúria,
o mais contemplado, e
de Spotlight: Segredos
Revelados

Os premiados
Spotlight é escolhido melhor filme do Oscar 2016
e ator Leonardo DiCaprio recebe estatueta,
após quatro indicações frustradas
José Romildo

A

Correspondente da Agência Brasil

s atenções se voltaram nesse
domingo, na cerimônia de entrega do Oscar, realizada no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos
Estados Unidos, para o prêmio
de melhor ator, que finalmente
fez justiça a Leonardo DiCaprio, após quatro
indicações frustradas. O ator foi laureado por
seu trabalho em O Regresso, em que incorpora o explorador vingativo Hugh Glass. O filme
brasileiro O Menino e o Mundo, do diretor Alê
Abreu, perdeu, na categoria animação, para Divertida mente, produzido pela Pixar Animation
Studios e dirigido por Pete Docter.
A entrega do Oscar aos melhores atores, técnicos e filmes de 2015 foi transmitida
para todo o mundo, ao vivo, pela emissora de
televisão norte-americana ABC. Ao receber a
premiação, DiCaprio deu um tom ambientalista
ao seu discurso. “A mudança climática é real.
Isso está acontecendo agora. Esta é a ameaça
mais urgente para toda a nossa espécie”, disse.
“Precisamos apoiar os líderes de todo o mundo que falam para os povos indígenas, para a
humanidade, as vozes que foram abafadas pela
política de ganância”, completou.
O Regresso também rendeu o prêmio de
melhor diretor a Alejandro González, que recebeu seu segundo Oscar, e o de melhor fotografia a Emanual Lubezki, único na história da
premiação a receber a estatueta por três anos
consecutivos. O título de melhor filme ficou
para Spotlight – segredos revelados, de Tom
McCarthy. também foi considerado o melhor
roteiro original. “Este filme deu voz aos so-

breviventes”, disse o produtor Michael Sugar,
ao comentar a denúncia feita pelo filme que
conta a história de um grupo de jornalistas,
em Boston, que consegue levantar documentos
comprovando a prática de pedofilia praticada
por padres católicos. “Esse filme amplifica essa
voz que, esperamos, venha a se tornar um coro
que vai ressoar por todo o caminho até o Vaticano”, acrescentou.
Ennio Morricone, o lendário compositor de
trilhas sonoras de filmes como O Bom, o Mau e
o Feio e Os Intocáveis, finalmente ganhou um
Oscar, seu primeiro em seis indicações. Aos 87
anos, Morricone se tornou o mais idoso vencedor na história do Oscar, pela trilha do filme Os
8 Odiados, de Quentin Tarantino. Indicada pela
primeira vez, Brie Larson levou a estatueta de
melhor atriz por O Quarto de Jack. A sueca Alicia Vikander foi melhor atriz coadjuvante por A
Garota Dinamarquesa. Mark Rylance foi melhor
coadjuvante por Ponte dos Espiões. Mad Max:
Estrada da Fúria, de George Miller, foi o mais
contemplado, com seis prêmios: mixagem de
som, edição de som, montagem, cabelo e maquiagem, design de produção e figurino.
O anfitrião, o comediante negro Chris
Rock, tratou com piadas irônicas os protestos
feitos à academia de cinema pela ausência de
negros nas principais indicações. “A grande
questão é: por que estamos protestando? Por
que neste Oscar? É a 88ª edição do prêmio.
Quer dizer que essa coisa toda de não indicarem negros aconteceu pelo menos outras 71
vezes. Você imagina que poderia ter acontecido
nos anos 50, nos 60... e tenho certeza de que
não houve indicações. Sabe por quê? Porque
nós tínhamos coisas de verdade para protestar
naquela época”, disse Rock em sua fala inicial.

A lista dos ganhadores
n Melhor roteiro original - Spotlight - Segredos Revelados
n Melhor roteiro adaptado - A Grande Aposta
n Melhor atriz coadjuvante - Alicia Vikander (A Garota Dinamarquesa)
n Melhor figurino - Mad Max: Estrada da Fúria
n Melhor design de produção - Mad Max: Estrada da Fúria
n Melhor cabelo e maquiagem - Mad Max: Estrada da Fúria
n Melhor fotografia - O Regresso
n Melhor montagem - Mad Max: Estrada da Fúria
n Melhor edição de som - Mad Max: Estrada da Fúria
n Melhor mixagem de som - Mad Max: Estrada da Dúria
n Melhores efeitos visuais - Ex Machina
n Melhor curta de animação - Bear Story
n Melhor animação - Divertida mente
n Melhor ator coadjuvante - Mark Rylance (Ponte dos Espiões)
n Melhor documentário de curta-metragem - A Girl in the River: The
Price of Forgiveness
n Melhor documentário - Amy
n Melhor curta-metragem (live action) - Stutterer
n Melhor filme estrangeiro - O Filho de Saul (Hungria)
n Melhor trilha sonora - Os 8 Odiados
n Melhor canção original - Writing’s on the Wall, Sam Smith (007
contra Spectre)
n Melhor diretor - Alejandro G. Iñárritu (O Regresso)
n Melhor atriz - Brie Larson (O Quarto de Jack)
n Melhor ator - Leonardo DiCaprio (O Regresso)
n Melhor filme - Spotlight: Segredos Revelados
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Lourdinha Luna Escritora, membro da Academia de Letras de Areia e da Aflap lourdinhaluna@uol.com.br

O Código de Ética
A Lei Maior de 1934, incluiu em seus dispositivos a independência entre os 3 Poderes, como norma constitucional.
Antes dessa decisão, o Poder Legislativo e Judiciário eram caudal da vontade do presidente do Estado. Aprovavam todos os
projetos do Executivo. Dependiam dele para tudo, desde que
era o pagador de todas as suas despesas. O Judiciário tinha a
mesma disposição. Com o surgimento da nova Constituição
esperava-se que o estilo mudasse.
Naquela época os Partidos eram
estaduais. A raiz era Partido Republicano a que se acrescentava o nome
do Estado. Assim tínhamos Partido
Republicano Paulista (PRP); Partido
Republicano Mineiro (PRM) etc.
Antes do Código de Ética, um
juiz podia exercer a política sem
nenhum óbice. Foram tantos os
transtornos, desde que, as paixões
se acirraram ao extremo da tolerância. O desembargador Heráclito
Cavalcanti, ao presidir, em 1930
a Corte de Justiça da Paraíba, na
constância de seu mandato, dirigiu
o Partido Republicano Conservador
da Paraíba (PRC), tomou atitudes
estranhas para um magistrado. Seu
opositor era o Partido Republicano
da Paraíba, que tinha em sua presidência Epitácio Pessoa Cavalcanti,
que rebatia suas ações e comportamento, com vigor. Porém, ele, não se
arredava de seus princípios.
Ao se acirrarem as divergências,
em 1929/30, entre João Dantas e
João Pessoa, o advogado jamais foi vitorioso numa causa. Na
composição do colegiado jurídico a maioria formava com João
Pessoa, daí o desprestígio de João Dantas para ver uma ação defendida por ele, ter sucesso. E assim seu escritório esvaziou-se...
Por outro lado o presidente Heráclito “Tapioca” (desconheço o porquê do apelido, embora me dissessem que se
referia a insosso...) Discordo do significado oferecido a seu
apodo, porque suas ações eram picantes, salinas, ofensivas,
odientas quando se referia aos pleitos do Estado ou de amigos
do presidente João Pessoa.
O advogado Praxedes Pitanga, um dos grandes juristas
que a Paraíba teve a honra de ostentar em sua relação de
destaques, certa vez ao entrar na sala das sessões e ao ver HC
a presidir os trabalhos, retirou-se atirando, subjetivamente,
contra o representante da lei. E não fez segredo da ojeriza a
seus atos de perseguição aos admiradores do presidente João
Pessoa, moradores no Sertão.
Como presidente do PRC, Heráclito Cavalcanti enviava,
diretamente, para Washington Luiz, o último presidente da
República Velha, nomes de paraibanos, aliados de João Pessoa
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Vasconcelos

ou simpatizantes de sua causa, para serem demitidos ou
transferidos, para os lugares distantes da Paraíba. Seu ato
perverso desestruturou famílias.
Essas decisões aumentaram a má vontade para com ele.
No assassinato do presidente João Pessoa, HC já estava destituído da Presidência do TJ e do cargo vitalício de juiz, que fora
extinto por uma lei.
A morte de João Pessoa, foi
FotoS: Reprodução/Internet
comoção oficial. Ela foi o estopim
para a Revolução de 1930, que se foi
marcante para a História do Brasil,
fora designificado maior em termos
de Paraíba, como afirma o historiador Humberto Mello.
Com o assassínio de João Pessoa,
assumiu o Governo do Estado, o vice
Álvaro Pereira de Carvalho, de atitudes vacilantes, ausente do movimento pela Revolução. A decisão para a
luta, pela Revolução, fora assumida
por alguns militares que serviam
no 22º Batalhão de Caçadores e os
civis paraibanos que lutaram por um
estado de direito na Paraíba.
Quando José Américo assumiu
o MVOP o filho de Heráclito Cavalcanti, o tenente Frederico Mindello
Cavalcanti, o procurou para tratar
do retorno de seu pai ao Tribunal
de Justiça da Paraíba. Ouvido, inicialmente, Getúlio Vargas dissera:
“é cedo...” Realmente estávamos há
um ano da morte de João Pessoa.
Na Paraíba, o ministro sondou o
interventor Antenor Navarro que ratificou o juízo do presidente Getúlio Vargas, com energia e revolta, assim como os
demais revolucionários de 30, ouvidos no caso.
Em preparação à 1ª eleição direta, em 1934, José Américo esteve na Paraíba para proceder à pacificação. E, a mesma
legenda foram incluídos amigos e adversários de João Pessoa,
segundo informação do perrepista ministro Fernando Nóbrega.
Na década de 70, o general Frederico Mindeló, no jornal
O Norte, responsabilizou José Américo, pela procrastinação da
volta de seu pai ao Tribunal de Justiça. Em sua defesa disse o
ministro, “quando não tinha nenhuma influência no Estado, e
sem função política, nas sucessões governamentais da Paraíba
estiveram amigos de Heráclito Cavalcanti e citou o governador
Osvaldo Trigueiro de Albuquerque Melo, por que eles nada
fizeram. Quando sua fuga esteve a meu alcance eu deixei-o
seguir seu destino, em paz, quando poderia ter mandado
prendê-lo, em navio ancorado no porto de Salvador BA. O
aviso me chegou através do governador da Bahia, o revolucionário histórico Juracy Magalhães, que invadiu o quartel do 22º
BC, em Cruz das Armas, Paraiba. E a vitória se fez presente...

Otávio Sitônio Pinto

Escritor - sitoniopinto@gmail.com

As companhias
ficou superlotada, como de resto as prisões
Fazia pena ver a mãe do político
brasileiras. Tiveram que despachar uma parte
dizendo ao filho preso na Lava Jato: “meu
dos presos para a cadeia especial dos reclusos
filho, eu dizia para você não se meter
doentes, a prisão-hospital de Brasília, outra
com essas companhias”. Parecia que esparte para a célebre Papuda. Não sei por que a
tava falando com um adolescente viciado
cadeia do Distrito Federal tem o nome de “Paem drogas, preso pela polícia. A velha
senhora chorava e lamentava a sorte do
puda”. Que eu saiba, “papuda” é a cachaça sem
filho preso. Ainda bem que a maioria das
selo, aguardente falsificada de má qualidade.
mães desses gestores já morreu.
Mas virou nome de cadeia. Pelo menos poupa
a memória de um morto servir de denominaA mãe de um certo ex-presidente
ção a um triste ambiente. Entennão saberia entender
a situação do filho, se
do que os mortos não merecem
As mães, as
ele vier a ser preso pela
essa homenagem.
esposas dos
Lava Jato. Ela era muEnquanto isso, as mães
dos empreiteiros e dos gestolher de poucas letras,
presos pagam
“nasceu analfabeta”,
res vão amargando a sorte dos
como ele mesmo disse.
filhos presos por formação de
pelos maus
É difícil explicar essas
e de cartel, lavagem
feitos dos filhos. quadrilha
coisas a uma analfabeta
de dinheiro etc etc. Eles vão
de nascença. Mas mãe
Cada qual tem a aprender as necessidades dos
é mãe, e ela terminaria
presídios brasileiros, superloPapuda e
entendendo. Olho para
tados e superfedorentos, cheios
a fotografia no jornal e
de maus elementos como eles.
a Pedrinha
vejo os executivos das
Vão construir cadeias melhores
que
merece
grandes empreiteiras
quando ganharem a licitação.
fazendo fila para entrar
Um que passou uma temporada
no camburão, escoltados pelo clássico
internado numa papuda da vida me disse: “o
grupo da Polícia Federal – um japonês e
pior da cadeia são as companhias; de manhã
seus comandados.
à noite não se fala noutra coisa que não seja
matar e roubar”.
O dito japonês não é japonês, é
Lembro-me do governador do Acre,
brasileiro mesmo. Mas se destaca do
Edmundo Pinto, assassinado dois dias
grupo por seus traços étnicos. Daí só se
antes de prestar depoimento na Comissão
referirem a ele como “o japonês da FeParlamentar de Inquérito sobre o Canal
deral”. É tão brasileiro que virou marcha
da Maternidade, obra superfaturada e que
de carnaval. Toda vez que tem a prisão
teve licitação duvidosa. Prato feito para uma
de um bacana das construtoras, ou de
operação Lava Jato, se houvesse essa naquele
um gestor de alto coturno, é o japonês
tempo. Calaram a boca do governador com a
quem aparece em cena. Ele é o chefe do
morte, e quase calavam também o jornalista
grupo especial incumbido de cumprir
os mandados judiciais.
José Euflávio, que havia denunciado as maE a carceragem da PF do Paraná
racutaias. Foi preciso a PF evacuar Euflávio,

Fernando

numa operação secreta em que o
jornalista saiu disfarçado de Sheeta
– a macaca de Tarzan.
Não sei como esses caras das
empreiteiras ainda não morreram de
enfarte ou AVC, ou não se mataram
uns aos outros na cadeia com essa
história de delação premiada. Pois
é o costume nas prisões brasileiras:
matam-se os presos que denunciam
os outros implicados. Os delatores,
ou “cabuetas”, não têm muito tempo
de vida. Mata-se também preventivamente, numa operação de “queima de arquivo”.
O sujeito sair do bem-bom de
suas casas e de seus escritórios para
ir para uma Papuda é o bastante
para morrer de traumatismo imoral.
As condições das papudas brasileiras são a piores do mundo. Na cadeia
de Pedrinhas, lá no Maranhão, os
presos têm de oferecer as mulheres,
as filhas, as irmãs e as mães para as
lideranças do presídio nos dias de
visita. Se não, morrem.
Foi do que eu me lembrei
quando vi as mães do empreiteiro e
do gestor lamentando a prisão dos
filhos. Alguns deles são implicados
lá no Maranhão. Será que irão para
Pedrinhas? As mães deles sabem o
que lhes espera na prisão? Serem
submetidas aos abusos dos encarcerados? As mães, as esposas dos
presos pagam pelos maus feitos dos
filhos. Cada qual tem a Papuda e a
Pedrinha que merece.
(Coluna publicada terça, quinta
e sábado)

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Vai por aí, Hildeberto
Conhecia a produção
de Hildeberto Barbosa Filho,
principalmente através do
Correio das Artes, até então,
na minha modesta ótica, um
poeta e um crítico literário de
mão cheia. Fui surpreendido,
no entanto, pelo cronista que
a mim se revelou, embora,
esporadicamente, tivesse lido
uma ou outra crônica dele no
Caderno 2 deste Jornal ou no
semanário O Contraponto.
O livro “Vou por aí”! (Crônicas) se constitui numa verdadeira coletânea de crônicas sobre o ser humano, sobre
as cidades, sobre a vida, sobre bares, sobre paixões e, por
que não dizer, sobre o lado humano e poético de cada um
de nós. Quero dizer, de antemão, que sou apaixonado pela
crônica, mesmo que alguns a considerem o “gênero menor” da nossa literatura. A crônica pode até ser menor, mas
é feita por gigantes que sabem escrever, como Gonzaga
Rodrigues e Luiz Crispim (para ficar só aqui na terrinha).
Hildeberto emparelha com esses dois, quando descreve em “Como a academia que imagino”, uma situação
hipotética, onde a velha APL “não significa um casarão de
pedra mas, mais do que o monumento, é um emblema,
um selo, uma marca sagrada, um símbolo insubstituível”.
Causou-me arrepios a crônica “Aquela banda não passou!”,
quando, ao lê-la, transportei-me à minha cidade Pedra
Lavrada, bem pertinho do local sagrado das recordações
do autor, hospedado num quartinho de hotel na serra de
Cuité. E os arrepios foram, também, em decorrência da
minha condição de músico (tocava trompete) desde os
meus 12 anos, participando de muitas alvoradas e tocando
dobrados, como relata a crônica de Hildeberto.
Dentre as várias passagens do autor pelos altares
sagrados dos bares da vida, destaco a crônica “Beber...”,
quando o cronista nos dá uma verdadeira aula de como
se deve beber e dos valores que se pode encontrar em
cada uma das bebidas, claro, com moderação. Hildeberto cria uma hierarquia, dentre as quatro bebidas que
aprecia, destacando o conhaque, a cachaça, o uísque e a
cerveja. Esta não é bem vista pelo autor, que poderia tê-la
substituído pelo decantado vinho.

Cidades
De sua querida Aroeiras a João Pessoa, de Recife a
Campina Grande e, como um todo, ao seu “velho cariri” ou
à “comarca das pedras”, o autor nos faz sentir as cidades,
não como um aglomerado de pedra e cal, mas, como seres
vivos que pulsam, cantam e, muitas vezes, nos envolvem
nas suas teias ou no seu abraço. Assim, fala de cidades
pequenas, médias e grandes; reais ou imaginárias, vivas
ou mortas. Enaltece capitais e cidades minúsculas, mas é
no Recife que se demora mais. Será uma homenagem ao
grande Manuel Bandeira? Ou ao poeta Lêdo Ivo, que assim
a descreveu: “amar mulheres, várias. Amar cidades, só
uma – Recife”? Aí também me identifico com o cronista,
pois amo muito a Veneza Brasileira.
O corpo humano não escapa da apreciação criteriosa
do amante de Queimadas e de Cabaceiras. Este chega a
pensar que “o corpo, sem ser alma, sem ser espírito, é mais
uma metafísica do que um organismo sólido”. E vê no nosso corpo uma aura de mistério, discordando de Augusto
dos Anjos que o enxerga como “um agregado infeliz de
sangue e cal”. Com a crônica hildebertiana o corpo assume
ares de linguagem, símbolo, mitografia. Mas o corpo, através da mente, produz o pensamento, a crônica, a poesia.
A loucura também está presente nas crônicas de
Hildeberto. Seja quando cita o velho Código Civil de 1916,
seja quando fala dos “loucos líricos”. E recorda os loucos
de cada cidade, por menor que seja. Os loucos, a exemplo
de Vassoura e Macaxeira aqui em João Pessoa, constituem
a personificação dos tipos humanos de cada povoação. E
vai por aí a recordar os loucos de Aroeiras e de Campina
Grande, encerrando o périplo com o carismático Manoel
Caixa D´Água, da capital do Estado.
Das poucas conversas que tivemos, percebi em
Hildeberto a paixão pelo Direito, que ele expressa muito
bem quando fala sobre “os mestres do Direito”. De Nelson
Hungria a Caio Mário da Silva Pereira, de Aníbal Bruno
a Pontes de Miranda, a ciência jurídica se mistura com o
lirismo, formando uma salada gostosa para os bons apreciadores dos livros e dos vinhos.
Hildeberto Barbosa Filho é poeta, crítico literário,
professor e jornalista. Formado em Ciências Jurídicas e
Sociais pela UFPB, licenciou-se em Letras Clássicas e Vernáculas (UFPB); é mestre e doutor em Literatura Brasileira, professor de Legislação e Ética nos cursos de Comunicação Social, Relações Públicas e Turismo da UFPB, além
de autor de vários livros.
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Música

Trio Grooveraltas comemora um ano de
carreira com show na Usina Cultural Energisa
Foto: Tiago Lima

Lucas Silva

Especial para A União

Formado por três jovens
músicos paraibanos que decidiram
se unir para fazer uma mistura de
influências musicais, o trio Grooveraltas completará amanhã um ano
de banda e para festejar essa data os
rapazes se apresentam para o público no Café Cultural da Usina Energisa. A apresentação, que acontece às
21h, trará releituras instrumentais
de clássicos do jazz e da música pop,
incrementadas com uma pegada
soul e pop music. A entrada para o
evento custa R$ 10.
Além do trio, sobe ao palco também alguns artistas paraibanos que
durante a caminhada da banda fizeram parte de suas apresentações no
Estado da Paraíba e demais regiões.
Entre os nomes podemos destacar
Joana Knobb (Natal), Matheus Pimenta, Felipe Alcântara, Titá Moura,
Johnny Rocha e o Trio Therá.
“Nós sempre fazemos essa
brincadeira em nossos shows, convidando artistas para subir ao palco
conosco e isso é muito bom. Uma
novidade de quem vai subir ao palco
durante a noite de apresentação é o
Trio Therá que tem em seu som in-

Humor

O grupo mostrará ao público um repertório que inclui Funk Groove e Swing, com pegada de rock

fluências diretas da Black Music”, disse
o guitarrista da banda Toni Silva.
Em seu repertório o trio irá
explorar além do jazz, músicas brasileiras de grandes compositores como
Chico Science que foi um cantor e
compositor colaborador do movimento manguebeat em meados da
década de 1990.
Formado pelo guitarrista Toni
Silva, o baixista Daniel Pina e o baterista radicado em Natal Matheus Jardim,
o grupo promete um show cheio de
Funk Groove e Swing com uma pegada
puxada sempre para o rock and roll.
A formação da banda se deu através de um projeto experimental que
Toni Silva tinha pronto há três anos
antes da formação da banda. “O projeto experimental era formado por mim

e por mais alguns amigos. A partir daí,
resolvemos nos juntar e fazer um som
instrumental. Depois de um tempo eu
chamei Daniel Pina e Matheus Jardim
para entrarem na banda e compor a
formação atual que irá completar um
ano”, explicou Toni Silva.
Além disso, Toni disse que o
nome da banda surgiu justamente da
mistura de ritmos que eles possuem
em seu leque musical. “O nome do trio
veio de uma mistura de estilos. Na verdade, podemos definir ele como Soul
Rock, porque é impossível tirar o Rock
e Soul de nosso sangue”, completou.
Uma novidade para este ano
é que, além da banda lançar o seu
primeiro Ep composto por 5 músicas
instrumentais, eles ainda farão um
videoclipe para divulgação do trabalho.

ZÉ MEIOTA

Tônio

Em cartaz
DEUSES DO EGITO (EUA 2016). Gênero: Aventura. Duração:
127 min. Classificação: 12 anos. Direção: Alex Proyas. Com
Gerard Butler, Brenton Thwaites, Nikolaj Coster-Waldau.
Sinopse: Sinopse: Bek é um mortal pacato que se considera
apenas mais um soldado, e que vive em um Egito ancestral
dominado por deuses e forças ocultas. Quando o impiedoso
Set, deus da escuridão, toma o trono da nação e mergulha
a sociedade no caos, o jovem se unirá a outros cidadãos e
com o poderoso deus Horus, para formar uma expressiva
resistência. CinEspaço: 14h , 19h (DUB) e 16h30, 21h30
(LEG). Manaíra3: 12h50, 15h40, 18h45 e 21h30 (LEG).
Manaíra7/3D: 12h15, 15h, 18h e 21h (LEG).Manaíra9/3D:
13h, 19h (DUB) e 16h05, 22h05 (DUB). Mangabeira1/3D:
13h30, 16h30, 19h25 e 22h15 (DUB).Mangabeira5/
3D:15h25 (DUB) e 20h45 (LEG). Tambiá5: 14h, 16h20,
18h40 e 21h (DUB).
A GAROTA DINAMARQUESA (EUA 2016). Gênero: Drama. Duração: 119 min. Classificação: Livre. Direção: Tom Hooper. Com
Eddie Redmayre, Alice Vikander e Bem Whishaw. Sinopse: O
longa é uma cinebiografia de Lili Elbe (Eddie Redmayne), que
nasceu Einar Mogens Wegener e foi a primeira pessoa a se
submeter a uma cirurgia de mudança de gênero. Em foco o
relacionamento amoroso do pintor dinamarquês com Gerda
(Alicia Vikander) e sua descoberta como mulher. CinEspaço1:
21h20 (LEG). Manaíra10: 16h35 e 21h45 (LEG).
AMOR EM SAMPA (BRA 2015). Gênero: Romance. Duração: 112
mim. Classificação: 12 anos. Direção: Carlos Alberto Riccelli
e Kim Riccelli. Com Bruna Lombardi e Eduardo Moscovis.
Sinopse: Cinco histórias de amor entrelaçadas em uma rede
amorosa na cidade de São Paulo, percorrendo pela intimidade
das relações, por corações ansiosos por um novo amor e
desejos conectados na busca da concretização de todos os

Música em destaque
Piazzolla em Tibiri
Walter Galvão
galvaopvw@gmail.com

O fator humano nunca é demasiado em sua capacidade de realizar espetáculos inesquecíveis. Há
instantes em que a prática humana da vida comum nos
paralisa e emociona.
É quando essa humanidade faz surgir do misterioso mar de moléculas que nos cerca uma prova concreta
das habilidades da nossa inteligência para o benefício
da emotividade. Emoção que nos impulsiona ao prazer
e à felicidade.
Se você já viu a moldagem do vidro, sabe do que estou falando. Conhece o ritual de beleza que a ação exige.
Mãos hábeiscomandam o giro da massa incandescente
na chama; o sopro cuidadoso no bulbo aparentemente
tão frágil infla a matéria, e aquilo mais parece um passe
de mágica a transformar a substância quase sólida, quase líquida, em algo único.
E eis que se molda a pasta ardente em bolha, em folha,
em cálice. A coisa vítrea transparente insinua luz e leveza.
E chegamos a temer que flutue no ambiente feito bola de
sabão soprada num talo de folhas de mamoeiro. E que se
perca estilhaçada para sempre essa joia alada.
Ontem de manhã, testemunhei espetáculo semelhante: transformação de matéria em emoção incandescente,
metamorfose do gesto técnico em mágica. Ouso dizer: vi a
face da beleza sem maquiagem. E como foi bom.
Mas ao invés de vidro, a moldagem foi do som propagando-se tridimensionalmente. A compressão não era do
sopro do artesão num bulbo incandescente, mas de mãos
sobre instrumentos de corda. A fricção que moldou o ruído,
transformando-o em música, originava-se da técnica dos
músicos adolescentes da Camerata Tibiri, do Projeto Prima.
O grupo se apresentou durante a solenidade de
inauguração da Escola Estadual Cidadã Integral Helinton
Santana. A escola foi construída pelo Estado no bairro Marcos Moura, em Santa Rita. Os jovens fizeram um espetáculo
múltiplo ao interpretarem o clássico “Libertango”, do revolucionário compositor argentino AstorPiazzolla.
Encontraram uma expressão própria, substituíram o
bandoneon por violinos, e o fervor passional do tango surgiu modulado para dizer de uma lírica evocação afetiva.
Ouvi e vi tudo como quem testemunha o transe de
alquimistas na urdidura de uma pedra filosofal. Os garotos e garotas fizeram o encontro de qualidades sonoras
diferentes dos desenhos melódicos entrelaçados na peça.
E pintaram um painel sobre harmonia com os movimentos
ascensionais que a música realiza. Foi uma previsão de
chuva sobre a terra cultivada.
Naquele ambiente de entusiasmo pelo surgimento de
uma nova escola pública, a expressão estética de Piazzolla, sua linguagem inovadora, a sonoridade provocativa, a
diversidade harmônica incrustrada na narrativa sonora
rimava com uma personalidade. Uma figura paradigmática
inquieta, mobilizadora e questionadora que dá nome à
instituição inaugurada, Helinton Santana, militante histórico das causas da igualdade e da liberdade, alguém sempre
contra preconceitos, pessoa que viveu na plenitude da busca por dias melhores para os excluídos da história. A Camerata de Tibiri expressou, no recorte tão especial que fez da
manhã de ontem, um processo de libertação que a escola, a
militância crítica, a arte, a ciência e a cultura propiciam. Foi
uma nuvem de esperanças. Todas muito vivas entre nós.

Oficina
sonhos. CinEspaço1: 14h20, 16h40 e 19h10. Mangabeira2:
16h15 e 22h.
COMO SER SOLTEIRA (EUA 2016). Gênero: Comédia. Duração:
110 min. Classificação: 14 anos. Direção: Christian Ditter. Com
Dakota Johnson, Rebel Wilson e Leslie Man. Sinopse: Alice
(Dakota Johnson) acabou de sair de um relacionamento e não
sabe muito bem como agir sem outra metade. Para sua sorte,
ela tem uma animada amiga (Rebel Wilson) especialista na
vida noturna de Nova York, que passa a ensiná-la como ser
solteira. Manaira8: 14h45, 19h45 (DUB) e 17h15, 22h15
(LEG). Tambiá1: 14h25, 16h25, 18h25 e 20h25 (DUB).
DEADPOOL (EUA 2016). Gênero:Ação. Duração:107 min.
Classificação: 16 anos. Direção: Tim Miller. Com Ryan Reynolds, Morena Baccarin e Ed Skrein. Sinopse: A ação conta a
história de um ex-militar e mercenário, Wade Wilson que é
diagnosticado com câncer em estado terminal, porém encontra uma possibilidade de cura em uma sinistra experiência
científica. Recuperado, com poderes e um incomum senso
de humor, ele torna-se Deadpool e busca vingança contra
o homem que destruiu sua vida. CinEspaço4: 14h30 (DUB) e
16h50, 19h (LEG). Manaíra2: 13h10, 15h45, 18h15, e 20h40
(LEG). Manaíra5:18h30 e 21h15 (DUB) e 17h, 22h05 (LEG).
Manaíra6: 14h30, 17h, 19h30 e 21h10 (LEG). Manaíra10:
19h20 (LEG). Mangabeira4: 12h45, 15h05, 17h30 (DUB)
e 20h (LEG). Mangabeira5: 13h e 18h15. (DUB). Tambiá6:
14h20, 16h30, 18h40 e 20h50 (DUB).
UM SUBURBANO SOTURDO (BRA 2016). Gênero: Comédia.
Duração: 110 min. Clássificação: 14 anos. Direção:
Roberto Santucci. Com Rodrigo Sant’anna, CArol Castro
e Stepan Nercessian. Sinopse: O longa fala de Denílson,
um simples camelô do subúrbio, mas sua vida muda

quando seu até então desconhecido pai biológico morre,
deixando para ele toda o seu legado milionário. Junto
com a fortuna, porém, Denílson herda também a família
insatisfeita e endividada do falecido, que fará de tudo
para colocar as mãos nessa herança. Manaíra1: 16h45.
Tambiá4: 14h10, e 18h30.
O REGRESSO (EUA 2015). Gênero: Aventura. Duração: 156
min. Classificação: 16 anos. Direção:Alejandro González
Iñarritu. Com Leonado DiCaprio, Tom Hardy e Domhnall
Gleeson. Sinopse: Em 1822, Hugh Glass parte para o oeste
americano disposto a ganhar dinheiro caçando. Atacado por
um urso, fica seriamente ferido e é abandonado à própria
sorte pelo parceiro John Fitzgerald, que ainda rouba seus
pertences. Entretanto, mesmo com toda adversidade, Glass
consegue sobreviver e inicia uma árdua jornada em busca
de vingança. CinEspaço4: 21h10 (LEG). Manaíra11: 14h15,
17h30 e 20h45 (LEG). Mangabeira2: 18h45 (DUB). Tambiá2:
17h30 e 20h30 (DUB).
OS DEZ MANDAMENTOS (BRA 2015). Gênero: Drama. Duração:
120 min. Classificação: Livre. Direção: Alexandre Avancini.
Com Guilherme Winter, Sérgio Marone e Camila Rodrigues.
Sinopse: O filme é uma adaptação cinematográfica baseada
na Bíblia e na célebre novela homônima da Rede Record, um
dos maiores fenômenos de audiência dos últimos tempos
da televisão brasileira. A épica e emocionante saga de
Moisés, retratada na novela, que cobre mais de cem anos de
história e adapta livremente quatro livros da Bíblia, ganhará
cenas inéditas e um final diferente do veiculado na televisão.
CinEspaço2: 14h, 16h30, 19h e 21h30. Manaíra3: 13h15, 16h
e 18h45. Manaíra4:13h45, 16h30, 19h15 e 22h. Manaíra5:
12h45 e 15h30 Mangabeira3: 14h25, 17h05, 19h45 e
22h30. Tambiá4: 16h20 e 20h40.

Serviço
 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping

Manaíra (Box) [3246-3188]  Shopping Mangabeira [3565-1400]
[3241-4148] 

 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

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

A UNIÃO

Funesc inscreve para
curso prático de pandeiro
A Funesc (Fundação Espaço Cultural da Paraíba) já inscreve para o projeto
Passo a Passo no Compasso (módulo I – iniciante), uma oficina prática de pandeiros
para adolescentes na faixa etária de 12 a 16 anos e que será ministrada por Silvano
Monteiro (RJ), na Unidade Cultural I – Cine-Teatro São José, em Campina Grande. O
início do curso está previsto para a próxima segunda-feira, que é o prazo final aos
interessados em participar do evento. As matrículas devem ser feitas presencialmente junto à Diretoria da Unidade Cultural do Cine Teatro São José, localizado na Rua Lino
Gomes da Silva, s/nº, no bairro de São José. Horário de atendimento: das 9h às 12h e
das 14h às 17h. Informações: 98760-3286, 3342-9993 ou no Facebook, seguindo
os perfis funescgovpb ou CineTeatroSãoJosé. Valor do investimento: R$ 70.

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

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

Diversidade
A UNIÃO
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Homenagem para elas
As repentistas paraibanas Minervina Ferreira e Maria Soledade
celebram o mês da mulher em show amanhã, em projeto na capital
FOTO: Reprodução/Internet

Lucas Silva

Especial para A União

E

m comemoração ao mês da
mulher, a dupla de repentistas paraibanas Minervina
Ferreira e Maria Soledade
será a atração de mais um
projeto ‘De Repente no
Espaço’. A atividade, que
acontecerá amanhã, às 19h,
será realizada no mezanino do Teatro
Paulo Pontes, do Espaço Cultural José
Lins do Rego. Além do show, o evento
contará ainda com a participação do
declamador Iponax Vila Nova que é um
dos grandes conhecedores da poesia popular do Nordeste. A entrada é franca.
“Iremos atender aos pedidos do
público e fazer a citação de versos para
fazer dessa apresentação um momento
interativo com a plateia”, disse o poeta e
coordenador do projeto De Repente no
Espaço, Iponax Vila Nova.
Sendo um projeto mensal do Espaço
Cultural José Lins do Rego (Funesc) o
“De Repente no Espaço” são encontros
que acontecem na primeira quarta-feira
do mês. A cada nova edição, o público
conta com diferentes atrações da Paraíba e de outros Estados da região.
Segundo o coordenador Iponax Vila
Nova, de julho a dezembro de 2015,
foram realizadas seis edições simples.
“Em janeiro de 2016, para abrir o ano
em grande estilo, o projeto contou com
um formato diferente, o “Desafio De
Repente”, que teve a participação de seis
duplas de repentistas”, completou.
Desse modo o evento irá funcionar
da seguinte maneira. A cada mês, um
repentista paraibano se apresentará
fazendo dupla com um convidado vindo

Uma das atrações do evento, Minervina Ferreira aborda temas sociais, durante as suas cantorias

de outro Estado, apresentando duelos, poesias e canções do universo dos
versos da cultura popular nordestina.
O apresentador oficial e declamador,
Iponax Vila Nova, além de conduzir as
cantorias realizará oficina de declamação e versos pelo Estado, dentro do
projeto De Repente no Espaço.
Dando o ponta pé inicial no evento,
Minervina da Silva Costa ou Minervina,
como alguns a chamam popularmente,
é das mais experientes repentistas do
ramo. Durante sua trajetória como cantora, enfrentou na família, sérios preconceitos para levar adiante a profissão.
Além de repentista, Minervina é
professora primária e trabalha na saúde
pública em Cuité, onde mora desde que

nasceu. Desenvolve também trabalho
comunitário junto à Igreja Católica. É
casada e mãe de seis filhos e todos sabem rimar, mas nenhum é cantador de
profissão.
“Procuro imprimir em meu trabalho
temas sociais, principalmente a condição da mulher”, disse a cantora. Já Maria
Soledade, residente de João Pessoa, é
camponesa aposentada, porém ainda
ativista do Movimento de Mulheres do
Brejo, de Alagoa Grande.
Hoje vivendo em João Pessoa por
causa de perseguição política, ganhou
do pai, quando criança, um violão. Sua
mãe não aprovou a ideia e dizia que
cantar seria ‘negócio para homem’.
Com a aprovação do pai, não seria tão

SÉTIMA ARTE

7 Caixas por US$ 100
Andrés von Dessauer
vondessauer@uol.com.br

A mitologia é um tema recorrente na 7ª Arte. No filme 7 Caixas
essa temática está presente na conexão entre Caronte, barqueiro do Hades, e o jovem protagonista Vitor,considerando que, ambos vivem do
verbo ‘transportar’. No entanto, se
de um lado Caronte transportava,conscientemente, sua carga funesta
pelos rios Estige e Aqueronte, de
outro, Vitor, de forma inconsciente,
é levado, em um caso específico, a
desenvolver o mesmo labor no ‘Mercado 4’ de Asunción. E esse trabalho
especial lhe é abonado, antecipadamente, com a metade de uma nota
de cem dólares. Para esse carregador
(caritilero) a citada cédula danificada, representa um divisor de águas,
pois, tornaria realidade seu sonho
de adquirir um celular de última
geração. Vitor, com efeito, suporta
toda eletricidade de um dos mais vigorosos roteiros dos últimos tempos
e, a imagem rasgada de Benjamim
Franklin (inventor do para-raios) na
nota de US$ 100, se revela uma metáfora precisa, do efeito catalisador
desse personagem. O filme será exibido amanhã, às 19h30, no Cineclube O Homem de Areia na Fundação
Casa de José Américo, em João Pessoa. A entrada é franca.
De Carlo Manéglia e Tana

Schémburi o filme rodado, integralmente, no citado mercado, em
2012, foi considerado uma das mais
destacadas películas sul-americanas
do século XXI. De fato, de tão revelador, esse trabalho afastou o Paraguai (País mais conhecido por seu
fluxo de mercadorias duvidosas)
de um verdadeiro ostracismo cinematográfico. Apesar do diminuto
tamanho desse País, os referidos cineastas transformaram o ‘Mercado
4’ em uma arena onde a globalização toma, nitidamente, o lugar do
leão. E, isso fica claro não só pela
internacionalidade dos produtos
ali negociados, como pela variedade étnica de seus frequentadores,
e pela diversidade linguística (espanhol, guarani, coreano e yopara
– uma mistura dos dois primeiros
idiomas) que ecoa em suas vielas.
Aliás, ao danificar a maior
nota, atualmente, vigente nos EUA,
Manéglia e Schémburi parecem rechaçar os preceitos hollywoodianos
de que,para ser bem sucedida,uma
película deve contar com alto custo
de produção e com atores renomados. Outro sinal dessa ruptura de
padrões é a constatação de que o
recurso do‘MacGuffin’ (elemento
desconhecido, próprio do mistério),
brilha por sua ausência sem comprometer, em nada, o roteiro. Valendo
notar que, ‘7 Caixas’, representa
uma simbiose de thriller policial

com comédia, o que inviabiliza sua
classificação em um determinado
gênero. E, a ideia de obra voltada
à crítica social não se sustenta, pois,
o fascínio de Vitor pela tecnologia
é tamanho que o leva a ignorar sua
própria subsistência.
Para parte da crítica algumas
das tomadas desse trabalho teriam
sido copiadas de outros (‘Corra, Lola,
Corra’;‘Slumdog Millionaire’;‘Cidade
de Deus’) e, assim, careceria o mesmo de originalidade. Isso até poderia ser verdade, se pudéssemos ignorar a filosofia milenar de que,‘na
vida nada se cria, tudo se transforma’. Tanto é assim que, a diferença
entre os elementos químicos está na
combinação de seus átomos. Nesse
contexto, a substituição das quadrigas, (da antológica corrida do filme
‘Ben-Hur’, William Whyler, 1959) por
carrinhos de mão,fez esse trabalho
alcançar mais de 90% de aceitação
entre os frequentadores do site Rotten Tomatoes.
Mas, para quem insiste na teoria da réplica,vale assinalar que, o
semblantedo protagonista Alex (no
filme ‘Clockwork Orange’ –Kubrick,
1971), emoldurado por um colar
cervical, parece ter sido a inspiração
para o sorriso de vitória impresso no
rosto de Vitor ao debutar na TV paraguaia. Expressão, aliás, que de tão
ingênua, contagia até a plateia mais
exigente.

difícil à entusiasmada menina seguir
em frente. Os preconceitos que viriam,
por maiores que fossem, não tinham o
mesmo peso. Artista engajada, Soledade, além de repentista, escreve
poemas.
Muitos deles trazem marcas ideológicas que quando publicados lhe
rendem alguns problemas com poderosos latifundiários do Nordeste. A vida
dessa mulher está inteiramente ligada
à arte da cantoria e conhecendo-a não
surpreende uma certa afirmação que
fez ao marido: “Marido ruim eu encontro em qualquer esquina, mas uma
viola boa, se eu perder essa tá difícil de
encontrar”.
Conheça mais sobre o poeta Iponax
Vila Nova - Nascido em 24 de março de
1970, na cidade de Cajazeiras, no vale
do Rio Piranhas,no Sertão paraibano.
Conterrâneo do saudoso cantor e poeta
Zé do Norte e filho do pernambucano
Ivanildo Vila Nova, o maior dos repentistas contemporâneos e de Maria Lêda
Borges. A poesia sempre fez parte da
vida de Iponax, que cresceu ouvindo o
som da viola da ‘Águia do Improviso’,
como é conhecido seu pai.
Iponax Vila Nova leva sua arte para
os mais distantes grotões do País, um
verdadeiro ativista da cultura matuta,
sempre presente e participando de
festivais, seminários e cantorias de
viola, como declamador ou jurado pelo
Nordeste afora, considerado um dos
grandes nomes da poesia e da declamação dos nossos dias. Sua arte está
registrada em quatro CD’s repletos de
belas poesias e muito humor, e também podem ser ouvidas no programa
Universo dos versos que ele conduz de
segunda a sexta na Rádio Caturité, em
Campina Grande.

Funesc lança o Edital de
Ocupação Artes Cênicas 2016

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) lançou
o Edital de Ocupação Artes Cênicas – 2016. O objetivo é promover a seleção de projetos visando ocupar o Teatro Paulo
Pontes com espetáculos de dança, teatro e circo, bem como a
utilização da sala 5 do mezanino 2 e Teatro de Arena para ensaios e atividades relacionadas às artes cênicas. O documento
foi publicado na edição de sexta-feira (26) do Diário Oficial do
Estado. As inscrições serão gratuitas e permanecerão abertas
pelo prazo de 25 dias, contados a partir do primeiro dia útil
após a data de publicação.
De acordo com o edital, a cessão de ocupação para o Teatro Paulo Pontes nos períodos de abril, junho, agosto, novembro e dezembro de 2016 será implementada a partir da
divulgação dos contemplados e da liberação das pautas definidas pela presidência da Funesc. A cessão de ocupação para
ensaios da sala 5 do mezanino 2 permitirá a utilização do espaço de segunda a sábado, no período de abril a novembro
até três dias por semana em um dos três turnos. A cessão de
ocupação para ensaios no Teatro de Arena prevê o uso do local de segunda a quinta-feira, por dois dias entre os meses de
abril a novembro durante o turno da manhã.
Estão habilitadas a participar do Edital de Ocupação Artes Cênicas – Funesc 2016, empresas de produções artísticas,
companhias, grupos, microempresas e pessoa física que atue
na área. Cada proponente poderá concorrer com mais de um
projeto. O concorrente pessoa física ou jurídica poderá ser
contemplado com até uma ocupação do Teatro Paulo Pontes
e uma de ensaio. As apresentações dos espetáculos para adultos deverão iniciar às 20h e os espetáculos para a infância e
juventude deverão iniciar às 17h. Caso o proponente sugira
outro horário, deve informar na apresentação do projeto.
Serão aceitas apenas inscrições enviadas pelos Correios
(capital e região metropolitana com Aviso de Recebimento;
e demais municípios do Estado via Sedex). Os projetos deverão ser encaminhados com a seguinte identificação e endereço: EDITAL DE OCUPAÇÃO ARTES CÊNICAS – FUNESC
2016 | Linguagem: Teatro, Dança ou Circo | Projeto: Nome |
Modalidade: Ensaios ou Apresentações | FUNESC – Diretoria
de Desenvolvimento Artístico e Cultural – DDAC| Rua: Cloves
Abdias Gomes de Almeida, n° 800 – Tambauzinho, João Pessoa/PB - CEP: 58 042-100.
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João Pessoa, Paraíba - terça-feira, 1 de março de 2016

“Aedes na mira”

MP vai acompanhar denúncias encaminhadas ao aplicativo
FotoS: Ernane Gomes

O Ministério Público da Paraíba vai fazer o
acompanhamento das denúncias encaminhadas ao
aplicativo “Aedes na mira”
desenvolvido pelo governo do Estado com o objetivo de receber denúncias
do cidadão de possíveis
focos do mosquito. A medida foi discutida numa
reunião realizada nesta
segunda-feira (29), pelo
procurador-geral de Justiça, Bertrand de Araújo Asfora, com a 2ª promotora
de Justiça da Saúde de João
Pessoa, Jovana Tabosa, e
representantes da Secretaria Estadual de Saúde e do
Exército Brasileiro.
Através do aplicativo, o
cidadão denuncia, com fotos, qualquer possível foco
do mosquito em qualquer
município. A denúncia é recepcionada por uma equipe da Secretaria de Saúde
do Estado que encaminha
ao município para que
tome providências. O ponto
principal é garantir que os
municípios respondam sobre quais ações estão sendo realizadas para atender
as demandas.
O
procurador-geral
ressaltou que o Ministério
Público vai acompanhar
a questão de forma que o
município responda como
aquela denúncia foi resolvida. Ele destacou ainda

de Educação, palestras nas
escolas. A reunião contou
com a participação do 2º
subprocurador-geral, Valberto Lira, e o secretáriogeral do MPPB, João Arlindo Corrêa Neto.

A decisão foi debatida ontem sob a coordenação do procurador-geral de Justiça, Bertrand Asfora , na 2ª Promotoria de Justiça

a importância do trabalho
integrado das instituições
nessa questão do mosquito
Aedes.
Segundo a gerente
de Vigilância em Saúde,
Renata Nóbrega, a reunião teve como objetivo
apresentar ao Ministério
Público as ações desenvolvidas dentro do plano
estadual de enfrentamen-

CARTEIRAS DE ESTUDANTE

Procon-PB firma
TAC com entidades
A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PB) se
reuniu com entidades
representativas dos estudantes universitários
da Paraíba, nessa segunda-feira, para firmar um
Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC) que
baseou as condições e
critérios para a confecção
e emissão da Carteira de
Identificação Estudantil
(CIE) 2016.
As entidades habilitadas foram o Diretório
Central dos Estudantes
(DCE) da Universidade Federal da Paraíba
(UFPB), Instituto Federal da Paraíba (IFPB),
Instituto de Educação
Superior da Paraíba
(Iesp/FatecPB), Faculdade Integrada de Patos
(FIP), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB),
Faculdade Maurício de
Nassau, Centro Universitário de João Pessoa
(Unipê), Universidade
Paulista (Unip) e Centro
Acadêmico Sobral Pinto
(Casp).
No entanto, as entidades certificadas terão
um prazo máximo de até
dez dias úteis para enviar o layout da carteira

ao Procon-PB para aprovação mediante acordo
com as entidades organizadoras responsáveis.
Com isso, todas as instituições de ensino deverão aguardar até o dia 15
de março para remeter
seus respectivos bancos
de dados a Sintur/JP.
A Carteira de Identificação Estudantil (CIE)
que for solicitada por
meio do formulário tradicional ou via internet custará até R$ 20,00 na primeira remessa. Em caso
de segunda via, o documento custará o valor
da emissão de R$ 23,00.
As entidades deverão seguir o padrão nacional
na confecção da carteira
e terão o prazo de até
30 dias úteis, contados a
partir da entrega do formulário, para entrega final do documento.
“Foi um TAC construído a quatro mãos e
considerado pelos estudantes o mais democrático de todos os tempos.
Nele nós elencamos as
lacunas encontradas na
Lei Federal sobre certificação digital”, esclareceu a superintendente
do Procon-PB, Késsia Bezerra Cavalcanti.

to ao mosquito e discutir
uma parceria com o MPPB,
em especial no monitoramento das ações realizadas pelos municípios em
resposta às denúncias do
aplicativo. Ela informou
ainda que será feita uma
avaliação do aplicativo
com a equipe da Codata
(responsável pelo desenvolvimento) para verificar

a melhor forma de acompanhamento pelo MP.
A promotora Jovana Tabosa disse que a reunião foi
muito produtiva destacando a importância da parceria do MP com a Secretaria
de Saúde. “Nosso objetivo
mesmo é dar efetividade ao
aplicativo inicializado pelo
governo com as respostas
por parte dos municípios

que é a parte mais problemática. Queremos dar mais
resolutividade”, enfatizou.
O tenente-coronel Reis,
representante do Exército,
disse que a corporação está
trabalhando com o Estado
desde do final de 2015 e
intensificou agora com visitas às residências. Também
estão sendo realizadas, em
parceria com as Secretarias

condenação em segunda instância

Aplicativo
O aplicativo “Aedes na
Mira” foi lançado pelo governo do Estado no final de
2015 e está disponível nas
plataformas Android e iOS.
Para baixar o aplicativo na
plataforma android, basta
ir na Play Store; já no iOS
vai na App Store, que têm
nas áreas de trabalho, digita “Aedes na Mira” e instala. Aparecem as opções:
“denúncia”,
“cuidados”,
“gestantes” e “serviços de
referência”.
Na opção “denúncia”,
aparece “capturar imagem”. Junto com a foto,
devem ser enviadas informações sobre o local do
possível foco do mosquito, em qualquer lugar da
Paraíba.
As informações são
enviadas,
imediatamente, para a Sala de Situação
onde acontecerá a triagem
e será feito o encaminhamento para a solução mais
adequada. O cidadão que
enviar a denúncia por meio
do aplicativo receberá um
retorno sobre o andamento
de sua demanda.

Procuradores e desembargadores debatem
Para garantir uma decisão harmônica no estado da
Paraíba, depois que o Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu, em julgamento no
último dia 17 de fevereiro,
admitir que um réu condenado na segunda instância
da Justiça comece a cumprir
pena de prisão, ainda que esteja recorrendo aos tribunais
superiores, uma comissão de
membros do Ministério Pú-

blico da Paraíba (MPPB) e do
Tribunal de Justiça da Paraíba
(TJPB) se reuniu na tarde de
ontem para discutir o assunto.
A reunião de trabalho
com cinco desembargadores
integrantes da Câmera Criminal do TJPB teve a participação
dos procuradores de Justiça
Álvaro Cristino Pinto Gadelha
Campos, Francisco Sagres Macedo Vieira, José Roseno Neto

e José Marcos Navarro Serrano, além do promotor de Justiça Amadeus Lopes Ferreira.
Com a decisão do STF
por sete 7 votos a quatro,
no último dia 17, a partir de
agora bastará a sentença condenatória de um Tribunal de
Justiça estadual (TJ) ou de
um Tribunal Regional Federal (TRF) para a execução da
pena. Até então, réus podiam
recorrer em liberdade ao Su-

perior Tribunal de Justiça
(STJ) e ao próprio STF.
Desde 2009, o STF entendia que o condenado poderia continuar livre até que
se esgotassem todos os recursos no Poder Judiciário.
Naquele ano, a Corte decidiu
que a prisão só era definitiva após o chamado “trânsito
em julgado” do processo, por
respeito ao princípio da presunção de inocência.

A reunião de trabalho com cinco desembargadores integrantes da Câmera Criminal do TJPB teve a participação de procuradores de Justiça
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TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL
Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177
1º O F I C I OD EP R O T E S T O
EDITAL
Responsavel.: ANTONIO GARCIA DE QUEROZ FILHO
CPF/CNPJ: 095717794-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$350,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012164
Responsavel.: CAFETERIA CAFEM CENA
CPF/CNPJ: 021149847/0001-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$872,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011917
Responsavel.: FERNANDO SAVIO ESP DE MELLO
LULA ME
CPF/CNPJ: 018243627/0001-39
Titulo: DUP VEN MER INDR$125,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011859
Responsavel.: NIPPON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 010646051/0001-49

Titulo: DUP VEN MER INDR$1.151,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011927
Responsavel.: TAIRONE CESAR DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ: 020404714/0001-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$486,54
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 012076
Responsavel.: VICENTE JOSE DA SILVA NETO
CPF/CNPJ: 298780984-00
Titulo: IND CONDOMINIOR$337,31
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL VAL
PARAISO
Protocolo: 2016 - 007576
Em razao de que os supracitados devedores naoforam encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao,
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997,
intimo as pessoas fisicas e juridicasacima citadas a virem
pagar, ou darem por escritoasrazoesquetem,neste1o.
Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nesta
Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, apartirdesta
data,sobpenadeseremosreferidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.
Joao Pessoa,01/03/2016
---------------------------------------Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.002/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.11.002/2016
AVISO
A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público para
o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 2.11.002/2016,
realizado no dia 25 de fevereiro de 2016 às 08:00 horas, que tem como OBJETO A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,
ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações do Edital, foi declarado DESERTO.
A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na
modalidade Pregão Presencial Nº 2.11.003/2016, no dia 14 de março de 2016 às 08:00 horas com
o mesmo OBJETO.
Campina Grande, 29 de fevereiro de 2016.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO
Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016, do tipo menor preço por item, objetivando os
serviços deconfecção de prósteses dentarias, cuja abertura será no dia 14.03.2016, às 09:00 horas,
na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,26, Centro – Ibiara - PB.
O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.
Ibiara-PB, 29 de Fevereiro de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016
CONTRATO Nº 064/2016 - Contratado(a): João Ferreira O. Neto Carnes e Frios EPP. Objeto:
Prestar o fornecimento parcelado de carnes e derivados. Valor Contratado: R$ 374.120,00.Recursos:
Próprios, MDS, FMAS, MDE e FNDE. Classificação: Secretarias: Educação, Trabalho e Assistência
Social - SETRAS, Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS - Mat. de Consumo. Vigência:
17/02/2016 a 31/12/2016.
Bayeux/PB, 17 de fevereiro de 2016
Dr. Expedito Pereira
Prefeito
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO DE Nº 2.08.007/2015/CJ/SECOB/
PMCG. PARTES: SECOB/CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA, CNPJ/MF:
11.622.715/0001-00. OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES
DE MELHORIAS DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E SANEAMENTO BÁSICO NAS CASAS
DUPLEX NO BAIRRO DO PEDREGAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO
ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DE 90 NOVENTA (DIAS).
FUNDAMENTAÇÃO: COM FULCRO NO ART 57, INCISO I, § 1º E § 2º, DA LEI 8666/93. TOMADA
DE PREÇOS Nº 2.08.003/2015. MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS. SIGNATÁRIOS: ANDRÉAGRA GOMES DE LIRA E CARLOS ROBERTO CLAUDINO DE SOUZA FILHO.
DATA DE ASSINATURA: 01/12/2015.
ANDRÉAGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação mensal de imóvel para o funcinamento do Arquivo Permanente da Prefeitura
Municipal de Cajazeiras-PB
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00004/2016.
DOTAÇÃO: 02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2005.2011 – MANUT. DAS
ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA
FÍSICA 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 001 – RECURSOS
ORDINÁRIOS
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00013/2016 - 24.02.16 - MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE - R$ 40.000,00
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação mensal de imóvel para o funcionamento do CAPS Alcóol e Drogas.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP60005/2016.
DOTAÇÃO: 02.100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.2009.2043 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 008 – FUS
10.301.1020.2054 – MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 33.90.39 – OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 003 – SUS 008 - FUS 10.304.1016.2055 – MAN. DAS AÇÕES ESTRUT.
DE VIGILANCIA SANITÁRIA 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 003 – SUS 008 - FUS
10.301.1012.2056 – MANUT. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 33.90.39 –
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS – PESSOA FISICA 003 – SUS 008 - FUS 10.305.1014.2058 – MAN. DO PISO FIXO
DE VIG. E PROM. DA SAUDE - PFVPS 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 003 – SUS
008 - FUS 10.301.1011.2059 – MANUT. DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF 33.90.39
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 003 – SUS 008 - FUS 10.302.1015.2061 – MAN. DA MÉD. E
ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPIT. - MAC 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 003 –
SUS 008 - FUS 10.301.1013.2062 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL 33.90.39
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS – PESSOA FISICA 003 – SUS 008 - FUS
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60006/2016 - 23.02.16 - RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA - R$ 25.000,00
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00004/2016.
OBJETO: Locação mensal de imóvel para o funcinamento do Arquivo Permanente da Prefeitura
Municipal de Cajazeiras-PB
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 24/02/2016.
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP60005/2016.
OBJETO: Locação mensal de imóvel para o funcionamento do CAPS Alcóol e Drogas.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Secretário, em 23/02/2016.
NOBLES’S SERVIÇOS DE CAFETERIA LTDA-ME, CNPJ 23.799.719/0001-30, torna público
que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de operação-LO, para atividade
de lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares situado na Avenida Olinda, nº 65, Sala 104,
andar térreo, Tambaú, João pessoa-PB.
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 13:30 hs do dia 08 de Março
de 2016, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00014/2016,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DE VEÍCULOS COM PORTE MÍNIMO DE 48 LUGARES, CONFORME ROTAS
DESCRITAS NO EDITAL. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Avenida Manoel de Barros, 193 Centro - Remigio - PB.
Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
Remigio - PB, 29 de Fevereiro de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos destinados ao Transporte de Estudantes da Zona Rural para a Sede do Município de Vieirópolis. Data e Local: 16 de Março de 2016 às
08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.
Vieirópolis - PB, 29 de Fevereiro de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2016
OBJETO: Contratação de serviços de locação de veículos, destinados a manutenção das atividades de diversas Secretarias do Município de Vieirópolis. Data e Local: 16 de Março de 2016 às
13:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.
Vieirópolis - PB, 29 de Fevereiro de 2016
GENISIO BATISTA DUARTE
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DEDESTERRO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados
do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º 001/2016, objeto: Contratação de uma pessoa jurídica
para prestar o fornecimento dos materiais escolares para confecção de Kit Escolar, destinados aos
alunos da rede municipal de ensino de Desterro/PB, conforme termo de referencia. Vencedor: MVA
Comercio Varejista de Material Escolar Ltda-ME, CNPJ nº 18.312.458/0001-41, com o valor total
de R$ 73.003,00 (setenta e três mil e três reais) Publique-se e cumpra-se.
Desterro/PB, 10 de fevereiro de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 1 de março de 2016
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas
do dia 15 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:
Aquisição de Medicamento e Material Médico Hospitalar destinado ao Fundo Municipal de Saúde
deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e Decreto Municipal nº 00005/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado.
Email: pmcuitemme@hotmail.com
Cuité de Mamanguape - PB, 26 de Fevereiro de 2016
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA - Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00003/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para construção do Centro de Referencia Especializado de
Assistência Social no Município de Cajazeiras.
ABERTURA: 09/06/2015 as 08:30 horas.
JUSTIFICATIVA: LICITAÇÃO FRACASSADA
DATA: 12/01/2016
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00005-2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Março de 2016,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Medicamentos. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº
001/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com
Cuitegi - PB, 29 de Fevereiro de 2016
JADIR FERNANDES DA ROCHA
Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00006-2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 15:00 horas do dia 18 de Março de 2016,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Móveis e Equipamentos
Diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02
e Decreto Municipal nº 001/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com
Cuitegi - PB, 29 de Fevereiro de 2016
JADIR FERNANDES DA ROCHA
Pregoeiro Oficial
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar
público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00004/2016 com o seu objeto a Locação de veículos
destinados a Várias Secretarias do Município de Ibiara,conforme especificação do edital. Com os
licitantesclassificados em todas as fases deste certame: as pessoas físicas:FRANCISCO FAGNER
RAMALHO MARINHO, portador da RG nº 2275392 SSP-PB, CPF nº 038.616.114-30, com o valor
mensal de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) e valor global R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil
reais) e FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA, portadora da RG nº 2418436SSP-PB,
CPF nº 029.804.354-81, valor mensal de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) e valorglobal
de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).
Ibiara - PB, 26 de Fevereiro de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO
Pregoeiro Oficial
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar público
para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação
jurídica do Pregão Presencial nº 00005/2016 com o seu objeto a aquisição de gêneros alimentícios
destinados a diversas secretarias, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo municipal de
Saúde, para atender o exercício de 2016 a medida de suas necessidades, conforme especificação
do edital. Com o licitante classificado em todas as fases deste certame, a empresa: JOANA DARC
COSTA AFREU – ME, cadastrada no CNPJ nº 13.207.326/0001-36 declarada vencedora com o
valor global de R$ 453.960,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil e novecentos e sessentareais).
Ibiara - PB, 26 de Fevereiro de 2016.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DEDESTERRO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados
do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º 001/2016, objeto: Contratação de uma pessoa jurídica
para prestar o fornecimento dos materiais escolares para confecção de Kit Escolar, destinados aos
alunos da rede municipal de ensino de Desterro/PB, conforme termo de referencia. Vencedor: MVA
Comercio Varejista de Material Escolar Ltda-ME, CNPJ nº 18.312.458/0001-41, com o valor total
de R$ 73.003,00 (setenta e três mil e três reais) Publique-se e cumpra-se.
Desterro/PB, 10 de fevereiro de 2016.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2016, que objetiva: Aquisição parcelada
de materiais médicos, hospitalares e odontológicos diversos; HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatório em favor de: KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
- R$ 27.816,50; MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - R$ 47.923,00; MJ
COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA ME - R$ 19.460,40; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 9.652,40.
Duas Estradas - PB, 29 de Fevereiro de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional
REVOGACAO DE PROCURACAO PUBLICA
Pelo presente comunicamos as entidades creditícias, bancarias, nas autarquias e ao publico em
geral, que esta revogada a procuração lavrada no livro n° 0544, as Fls. 161, em data de 13(treze)
de fevereiro de 2015, nas notas do “Cartório Carlos Neves”- 7° Oficio de Notas, na cidade de João
Pessoa-PB em que figuram como mandante outorgante: Anna Clara Santiago da Nobrega Ferreira,
brasileira, casada, arquiteta RG: 3143258- 2° via e CPF: 014409334-05 residente e domiciliada a
Rua Jose Silveira, n° 17, Centro, Mogeiro-PBe como outorgadoHermano da Nobrega Lima, brasileiro,
casado, empresário, RG n° 3451486 SSP-PB e CPF n°266187294-91.
SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos que trabalhem na REDE DIAS a se
reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, em caráter permanente, a ser realizada
no dia 03/03/2016, na Av. Assis Chateaubriand, 2069 – Tambor, em Campina Grande, as 17:30
horas. Para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia 1-Analise e discussão referente à
Acordo Coletivo; 2- Autorização da categoria para que o Sindicato promova negociação com os
representantes do empregador; 3-Outros informes. João Pessoa, 26 de Fevereiro de 2016. Sérgio
Luis Gomes da Silva. Presidente do SIFEP.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 03.2016.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, no
Auditório do Prédio Sede da Prefeitura Municipal localizado à Rua Dr. João Pequeno, 39, Centro
– Alagoinha, PB, às 08h30min, do dia 17.03.2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço, para aquisições parceladas de Medicamentos diversos destinados ao atendimento da
população municipal no exercício 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min
as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. email: alagoinhaprefeiturapb@yahoo.com.br
Alagoinha/PB, 25 de Fevereiro de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2016
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente aAdesão A Registro De Preço de Licitação
nº 001/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de conjunto mesa e cadeira, destinado aos alunos do
sistema municipal de ensino da Secretaria de Educação; RATIFICO o correspondente procedimento
e ADJUDICO o seu objeto a: Nasa Nordeste Artefatos Industria e Comércio Ltda–R$ 186.000,00.
Bayeux - PB, 26 de fevereiro de 2016
Dr. Expedito Pereira
Prefeito
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
A Pregoeira Oficial comunica que no Aviso de Adiamento - Pregão Presencial nº 00006/2016,
onde se lê: “10:00h”; leia-se: “11:00h”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão
Permanente de Licitação, Rua Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, no horário das 08:00 as
12:00 horas dos dias úteis.
Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 29 de Fevereiro de 2016
ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Março de 2016, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa especializada na área de assessoria e consultoria de engenharia civil, para assistência técnica nas
obras de construção, reforma e ampliação, execução e fiscalização nas obras deste município.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto
Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado.
Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 29 de Fevereiro de 2016
ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Março de 2016, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transporte
escolar diversos, destinado a rede de ensino municipal deste município. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 29 de Fevereiro de 2016
ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2016
CONTRATO Nº 076/2016 - Contratado(a): Nasa Nordeste Artefatos Industria e Comércio
Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento parcelada de conjunto mesa e cadeira. Valor Contratado: R$
186.000,00.Recursos: Próprios, FUNDEB e FNDE. Classificação: Secretaria de Educação -Equipamentos e Mat. Permanente. Vigência: 29/02/16 a 31/12/2016.
Bayeux/PB, 29 de fevereiro de 2016
Dr. Expedito Pereira
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 005/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através
do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade
pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 11 de Março de 2016 as 09h00min, tendo
como objetivo: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA E PSICOTRÓPICOS,
DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE. A reunião ocorrerá na sala
da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N,
Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.
Lagoa de Dentro 29 de Fevereiro de 2016.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR
Pregoeiro
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 006/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através
do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como
ME e EPP no dia 11 de Março de 2016 as 11:00 horas, tendo como objetivo: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PEIXES), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO
CARENTE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE DENTRO. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio
sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de
Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente
normal de 08:00 as 12:00 Horas.
Lagoa de Dentro, 29 de Fevereiro de 2016.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR
Pregoeiro
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 007/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através
do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME
e EPP no dia 11 de Março de 2016 as 14:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO EVENTUAL
E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AMANUTENÇÃO
DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE DENTRO. A reunião ocorrerá na
sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves,
S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito,
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.
Lagoa de Dentro, 29 de Fevereiro de 2016.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Virgínio Veloso Borges, s/n, Quadra 50, lotes 22 e 23, Miritânia, Santa Rita/PB
E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com
AVISO AOS LICITANTES
PROCESSO Nº 291/2015 – TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO OU ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS PARA REALIZAR FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E
COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO JUNTO A SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através da CPL – Comissão Permanente de Licitação,
nomeada pela Portaria nº 814/2015, torna público, para conhecimento dos interessados que os
termos do Edital da presente licitação foi IMPUGNADO pelo Instituto de Desenvolvimento Integrado
de Associativismo Sustentável – IDEIAS no dia 26/02/2016. A CPL dar Conhecimento e NEGA
PROVIMENTO, tendo em vista sua INTEMPESTIVIDADE. (Abertura do Certame 01/03/2016 – 1º
dia útil 29/02/2016 e 2º dia útil 26/02/2016, portanto o prazo limite para impugnação é 25/02/2016).
Com esse ato, fica MANTIDA a data de abertura para 01/03/2016, às 08h15min. Consultas no
HORÁRIO ÚNICO de 08h as 13h na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, à Rua
Virgínio Veloso Borges, Lote 22/23, Lot. Miritânia, Santa Rita-PB, (em frente à Agência da Receita
Federal), ou pelo e-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com.
Santa Rita - PB, 26 de Fevereiro de 2016.
José Robson Fausto
Presidente CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DEHOMOLOGAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedimento Pregão Presencial n° 00004/2016, para aquisição de combustíveis, destinados as diversas
Secretarias Municipais e ADJUDICO o seu objeto à empresa: Para entrega na Cidade de Campina
Grande, COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA – POSTO PRESEIDENTE, CNPJ
Nº 09.382.946/0001-34, com valor global de R$ 254.660,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil,
seiscentos e sessenta reais).
Aguiar - PB, 29 de Fevereiro de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho
Prefeito
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. º 001/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL - PB, torna público para conhecimento dos interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Licitação Pública na modalidade
CONCORRÊNCIA PUBLICA, na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada tipo Menor
Preço GLOBAL, objeto: Obra de Implantação da 2ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário
de Barra de São Miguel – PB, em sessão pública que realizar-se-á as 10:00hs do dia 01/04/2016,
na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Thomaz de Aquino,
06, Centro. Informações (083) 3358-1005, das: 08:00 as 12:00 horas.
BARRA DE SÃO MIGUEL - PB, 22 de Fevereiro de 2016.
JOSÉ M. LINS SOARES
Presidente da CPL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DIAS DA CRUZ
SERVICO DE NOTARIAL E REGISTRAL
Rua Presidente João Pessoa, 474, Jacaraú –PB -Fone/fax: (083) 3295-1014.
JOSÉ HERMANO DIAS DA CRUZ, tabelião público, oficial do Registro Geral de Imóveis, do
Registro de Títulos e documentos e de Protestos de Títulos da comarca de Jacaraú, Estado da
Paraíba em virtude da Lei e por nomeação legal etc.
EDITAL DE LOTEAMENTO
JOSÉ HERMANO DIAS DA CRUZ, Oficial maior, do registro geral de imóveis desta comarca de
Jacaraú, Estado da Paraíba, em virtude da lei, etc.
FAZ PÚBLICOpara ciência de pessoas interessadas em cumprimentos ao que determina e
dispõe o artigo 2° do decreton° 4.591/74, combinado com o que dispõe a lei n° 6.766/79 que o Sr.
JOSÉ EDSON JULIA DA SILVA, brasileiro, casado,alfabetizado, comerciante, portador da célula
de identidade de n° 661217 – SSP/PB e inscrito no CPF/MF sob o n° 237.207.004-53, residente
na Rua Alfredo Chaves, n°67, centro, na cidade de Lagoa de Dentro desta comarca, apresentou-me planta devidamente aprovada pela Prefeitura Municipal de Lagoa De Dentro – PB, bem
como,memorial descritivo que ficam em CARTORIO arquivados, do LOTEAMENTO PORTAL DE
LAGOA DE DENTRO, situada na cidade de na cidade de Lagoa de Dentro – PB, constituído de (04)
quatro quadras e (82) oitenta e dois lotes, todos enumerados, numa área de (24.576,66 m²) vinte
e quatro, quinhentos e setenta e seis virgula sessenta seis metros quadrados, ficando destinado à
prefeitura uma área (2.946,88) dois mil, novecentos e quarenta e seis virgula oitenta e oito metros
quadrado, e que as imposições daqueles que se acham prejudicados quanto ao domínio do referido
imóvel deverão ser apresentados dentro de (15) quinze dias, a contar da data da publicação do
órgão Oficial do Estado, findo o prazo não havendo impugnação seja feito o registro do referido
Loteamento. Dado e passado nesta cidade de Jacaraú. 19 de fevereiro de 2016. Eu, Jose Hermano
Dias da Cruz, que escrevo e assino.
José Hermano Dias Da Cruz
Oficial Maior
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Fornecimento parcelado de Pneus (incluso alinhamento e balanceamento), Câmaras
e Protetores destinados às diversas Secretarias e ao Fundo Municipal de Saúde do Município de
Triunfo - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016.
DOTAÇÃO: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO 02.020 - SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
02.030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO 02.040 - SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 02.050 SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.060 - SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
02.070 - SEC DE AÇÃO SOCIAL 02.080 - SEC DE TURISMO 02.090 - SEC DE AGRICULTURA
E MEIO AMBIENTE 02.100 - SEC DE CULTURA 000009 3390.39 99 000 - Outros serviços de
terceiros - pessoa jurídica
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00014/2016 - 26.02.16 - LUIZA DE AQUINO FERREIRA - R$ 311.160,00
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de Materiais Odontológicos para atender as necessidades da
Secretaria de Saúde de Triunfo-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016.
DOTAÇÃO: 02.050 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1002
2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/FMS 1030110022021 MANUTENÇÃO DO
PROGRAMA SAÚDE BUCAL/FMS 33903099014 - MATERIAL DE CONSUMO Recursos Próprios
do Município de Triunfo
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00015/2016 - 26.02.16 - DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 24.054,00
CT Nº 00016/2016 - 26.02.16 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 44.757,90
CT Nº 00017/2016 - 26.02.16 - ODONTOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - R$ 31.898,60
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: Fornecimento parcelado
de Pneus (incluso alinhamento e balanceamento), Câmaras e Protetores destinados às diversas
Secretarias e ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Triunfo - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LUIZA DE AQUINO FERREIRA - R$ 311.160,00.
Triunfo - PB, 26 de Fevereiro de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: Aquisição parcelada
de Materiais Odontológicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Triunfo-PB;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DIMEDONT DISTRIDUIDORA
DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 24.054,00; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$
44.757,90; ODONTOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - R$ 31.898,60.
Triunfo - PB, 26 de Fevereiro de 2016
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito
MARARUBIA EMILIAVACCA – CNPJ/CPF Nº 669.294.310-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 318/2016 em
João Pessoa, 17 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar
com 06 apartamentos Na(o) – GALO DE CAMPINA QD 109 - LOT 473 - LOTEAMENTO ATLÂNTICO SUL-PARATIBEMunicípio:JOÃO PESSOA - UF: PB.Processo: 2016-000031/TEC/LO-1361.
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João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 1 de março de 2016
Souto

Serviço notarial e registral
2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE
Praca 1817, 40 -Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
EDITAL

Responsavel.: ALUSKA INACIA DE AQUINO FERNANDES
CPF/CNPJ: 063857604-05
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.311,26
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 009868
Responsavel.: ANTONIO AUGUSTO DE LIMA
CPF/CNPJ: 510667775-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$280,97
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 007588
Responsavel.: BARBARA BRUNA DA SILVA PEREIRA
EIRE
CPF/CNPJ: 019451151/0001-94
Titulo: DUP VEN MER INDR$708,15
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 009955
Responsavel.: CL LOCACAO DE VEICULOS E
TRANSPO
CPF/CNPJ: 008544611/0001-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$760,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011248
Responsavel.: CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA
CPF/CNPJ: 006275353/0001-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$669,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 010918
Responsavel.: ESPACO TERMICO COMERCIO DE
REFRIGER
CPF/CNPJ: 004078120/0001-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$328,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 010946
Responsavel.: ERICA LIZ FREIRE TRINDADE ME
CPF/CNPJ: 017172095/0001-23
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.346,20
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 010275
Responsavel.: FRANCISCO IVAN PONTES DO
NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 001678894/0001-36
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.506,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011258
Responsavel.: IELKTON DE SOUZA FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 065723284-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$155,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 009848
Responsavel.: IELKTON DE SOUZA FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 065723284-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$155,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 009849
Responsavel.: JERUZA RIBEIRO MACAMBIRA
GUEDES
CPF/CNPJ: 500470274-87
Titulo: DUP PRES SER INR$540,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 010908
Responsavel.: MORGANA BEZERRA IDALINO

CPF/CNPJ: 012245804/0001-30
Titulo: DUP VEN MER INDR$226,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 010937
Responsavel.: MAYRLES EMILLE MEDEIROS
CPF/CNPJ: 015309705/0001-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$826,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 009774
Responsavel.: MAYRLES EMILLE M. SARMENTO-ME
CPF/CNPJ: 015309705/0001-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$420,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 009750
Responsavel.: MAYRLES EMILLE M. SARMENTO-ME
CPF/CNPJ: 015309705/0001-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$763,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 009772
Responsavel.: ROSEANE CHAGAS M MENDES -EPP
CPF/CNPJ: 018509953/0001-45
Titulo: DUP VEN MER INDR$214,34
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011124
Responsavel.: RISOMARY DE SALES GOMES
CPF/CNPJ: 025321384-32
Titulo: DUP VEN MER INDR$272,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011138
Responsavel.: ROSEANE CHAGAS M MENDES -EPP
CPF/CNPJ: 018509953/0001-45
Titulo: DUP VEN MER INDR$287,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011139
Responsavel.: ROSINERIO GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 015365106/0001-66
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.198,71
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011263
Responsavel.: SEVERINO BATISTA DA SILVA
CPF/CNPJ: 014578674-94
Titulo: DUP VEN MER INDR$320,85
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 010897
Responsavel.: VANESSA GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ: 022694499/0001-17
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.881,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 010653
Responsavel.: YTHALO MATHEUS SANTOS DE
OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 019302693/0001-03
Titulo: DUP VEN MER INDR$555,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011246
Responsavel.: VALDEMIR FERREIRA MARQUES
CPF/CNPJ: 374576164-20
Titulo: DUP VEN MER INDR$106,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 009717
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra,
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos
PROTESTADOS, na forma da LEI.
Joao Pessoa,01/03/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
ERRATA - AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61001/2016
A Pregoeira Oficial do Município de Cajazeiras, Denyze Gonsalo Furtado, vem por meio desta,
RETIFICAR o Aviso de Licitação, publicado em 25 de fevereiro de 2016, cujo objeto é a AQUISIÇÃO
DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR E ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS
A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E PARA ATENDER A DEMANDAS
JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Onde se lê: PREGÃO PRESENCIAL
Leia-se: PREGÃO ELETRÔNICO
Cajazeiras - PB, 29 de Fevereiro de 2016
DENYZE GONSALO FURTADO - Pregoeira Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 10:30 horas do dia 11 de Março de 2016,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Contratação de empresa
para prestação de serviços de recapagem de pneus. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário
das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br
Dona Inês - PB, 29 de Fevereiro de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Março de 2016,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: AQUISIÇÃO PARCELADA
DE PNEUS E CÂMARAS DE AR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das
13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br
Dona Ines - PB, 29 de Fevereiro de 2016
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00004/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00004/2016,
que objetiva: Locação mensal de imóvel para o funcinamento do Arquivo Permanente da Prefeitura
Municipal de Cajazeiras-PB.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto
a: MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE - R$ 40.000,00.
Cajazeiras - PB, 24 de Fevereiro de 2016
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP60005/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP60005/2016,
que objetiva: Locação mensal de imóvel para o funcionamento do CAPS Alcóol e Drogas; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RUI ADRIANO RODRIGUES
MOREIRA - R$ 25.000,00.
Cajazeiras - PB, 25 de Fevereiro de 2016
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
PREGÃO PRESENCIAL N. º 006/2016PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 10/2016
RESULTADO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS) DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, QUE SÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB.
A Prefeitura de Santa Rita, através de sua Pregoeira oficial, torna público, para conhecimento
dos interessados, o resultado de julgamento e ADJUDICAÇÃO do presente certame, embasado
no parecer Técnico emitido pela unidade requisitante, adjudicando o objeto em favor da empresa:
LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI, sob o CNPJ Nº 07.575.881/0001-18, no valor total de
R$ 495.360,00 (Quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e sessenta reais), classificada pelo
critério de menor preço.
Santa Rita, 29 de Fevereiro de 2016.
Tatiane César Silva
Pregoeira da CPL
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
PROCESSO Nº 050/2016DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2016
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS PARA ORGANIZAÇÃO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O
MUNUCÍPIO DE SANTA RITA-PB.
Com base nas informações constantes no Processo nº 050/2016, referente à Dispensa de Licitação nº 003/2016, embasado no Parecer da Procuradoria Jurídica e no Relatório Conclusivo da
Comissão Permanente de Licitação, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n°
8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO e ADJUDICO o procedimento ora escolhido em favor da
Instituição: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA, inscrita no CNPJ sob o nº.
70.223.060/0001-59, no valor total de R$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais) para contratação
do objeto em referência, com base no Art. 24, inciso XIII, fundamentada no Art. 8º, da Lei n° 8.666/93
e suas alterações, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de
contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.
João Pessoa, 29 de Fevereiro de 2016.
SEVERINO ALVES BARBOSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Trata-se da analise do recurso interposto pela empresa RIO VALE AUTOMOTORES LTDA, participante de procedimento licitatório do tipo Pregão Presencial nº 00013/2016, cujo objeto é “aquisição de
dois veículos de passeio zero KM, um para o Transporte de equipe da Unidade de Saúde da Família
da Vila Papagaio, conforme emenda e um para o Fundo Municipal de Saúde no Município de Água
Branca/PB”. Analisado o recurso, que incorporo como fundamento de decisão, e nos termos do edital
do Pregão Presencial acima referenciado, e conforme o disposto no parágrafo 4º do artigo 109 da
Lei 8.666/1993, obedecido ainda o interesse público, conheço do recurso, para, no mérito nega-lhe
o procedimento mantendo incólume a decisão da Sra. Pregoeira desta Instituição. Dê-se ciência da
decisão à interessada. Cumpra-se.
Água Branca/PB, 29 de fevereiro de 2016.
Tarcisio Alves Firmino
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - DISPENSA Nº 007/2015
1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 217/2015 –Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Bayeux
e ADCRUZ Construções, Industria e Comércio Ltda. Objeto:Contratação da empresa remanescente
da Concorrência nº 001/2014, para conclusão da construção da Unidade de Pronto Atendimento
– UPA I na Avenida Liberdade s/nº, Centro, Bayeux-PB. Aditivo: Prorrogação por mais 135 dias,
perfazendo o prazo total de 270 dias, passando a vigorar até 30/05/2016. Fundamentação: Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, Cláusula Oitava do Contrato do DISPENSA nº 007/2015.
Assinatura: 08/01/2016.
Bayeux/PB, 08 de janeiro de 2016
Dr. Expedito Pereira
Prefeito

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N007/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações,
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 14/03/2016 às 09h para:
Registro de preços para aquisição de fita teste de glicosimetria, destinado ao Hospital da Policia
Militar General Edson Ramalho - HPMGER, conforme anexo I do Edital.
Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.
REG. CGE Nº - 16-00112-3
João Pessoa, 29 de fevereiro de 2016
Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS
GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N013/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações,
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 14/03/2016 às 09h para:
Registro de preços para aquisição de medalhas e láureas, destinado a Policia Militar do Estado
da Paraíba - PMPB, conforme anexo I do Edital.
Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.
REG. CGE Nº - 16-00109-1
João Pessoa, 29 de fevereiro de 2016
Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

AVISODELICITAÇÃO
PROCESSO Nº 02.12.14.580 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015
DATA DE ABERTURA: 14/03/2016 - ÀS 9h.
REGISTRO CGE Nº 16-00108-3
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, NOS
EQUIPAMENTOS DA FABRICANTE FANEM DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial,
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 391/2015 da Excelentíssima Senhora
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima,
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço global. O Edital ficará à
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL:
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003,
e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 110 – Tesouro do Estado. Consultas
com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30h às 16:30h, no
Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.
João Pessoa, 29 de fevereiro de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia
Pregoeira Oficial/Presidente da CPL/SES/PB
Matrícula nº 170.333-1

AVISODELICITAÇÃO
PROCESSO Nº 23.02.15.523 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015
DATA DE ABERTURA: 11/03/2016 - ÀS 09h.
REGISTRO CGE Nº 16-00111-5
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGÊNICO E BOLSAS ESTÉREIS PARA O
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN/PB.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial,
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 391/2015 da Excelentíssima Senhora
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima,
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL:
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003,
e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 160 – Convênio FINLACEN. Consultas
com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30h às 16:30h, no
Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.
João Pessoa, 29 de fevereiro de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia
Pregoeira Oficial/Presidente da CPL/SES/PB
Matrícula nº 170.333-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007 - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013
Rafael Anderson de Farias Oliveira, Prefeito Municipal de Assunção - PB, no uso de suas atribuições legais, convoca o candidato abaixo relacionado, para, no prazo de 10 (dez) dias, podendo,
a pedido ser prorrogado por igual período, apresentarem os documentos necessários para a posse
conforme ANEXO I do presente Edital:
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013
CANDIDATOS CLASSIFICADOS DE NÍVEL SUPERIOR
PROFESSOR DE MATEMÁTICA - QUANTIDADE DE VAGAS:1
NOME DO CANDIDATO
RG
PROVA OBJETIVA
PROVA DE TÍTULOS MÉDIA
				
FINAL
ALDEIR JOSÉ DE FARIAS 2821768
65,00
46,15
55,57
O não comparecimento ou a falta de apresentação dos documentos ensejará a desclassificação
do candidato.
Assunção - PB, 29 de Fevereiro de 2016.
Rafael Anderson de Farias Oliveira
Prefeito Municipal de Assunção
ANEXO I
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PELOS CONCURSADOS:
CÓPIAS:
a) Cópia do Diploma ou Certificado Escolar;
b) Cópia da Carteira de inscrição no respectivo Conselho Regional;
c) Cópia da Cédula de Identidade;
d) Cópia da Carteira do Trabalho e Previdência Social (das páginas de identificação);
e) Cópia do Título Eleitoral, com comprovante de quitação perante a Justiça Eleitoral;
f) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
g) Cópia do Cartão de Inscrição do PIS/PASEP (se já foi ou é empregado registrado);
h) Cópia do Certificado de alistamento militar ou de reservista (se do sexo masculino);
i) Cópias das Certidões de nascimento de filhos menores de 14 anos, caso existam;
j) Cópia da Certidão de nascimento ou de casamento, conforme o caso;
k) Declaração de bens e outros cargos públicos (obter na Prefeitura);
l) Uma foto recente tamanho ¾;
m) Laudo de Médico do Trabalho, atestando que o candidato está APTO ao exercício do cargo.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida
Senador Rui Carneiro, S/N - Centro – São Vicente do Seridó - PB, às 10h: do dia 09 de Março de 2016,
licitação modalidade Convite, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA
O GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2016.
Recursos: previstos no orçamento vigente da Câmara de Vereadores. Fundamento legal: Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08h: ás 12h: dos dias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (83) 9.9315.5778 – 9.8896.3139. Convite: DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO
São Vicente do Seridó - PB, 29 de Fevereiro de 2016.
IVAN LIMA
Presidente da Comissão
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 00002/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida
Senador Rui Carneiro, S/N - Centro – São Vicente do Seridó - PB, às 11h: do dia 09 de Março de 2016,
licitação modalidade Convite, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE SOFTWEARE
PARA ATENDER A CONTABILIDADE DA CÂMARA DE VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2016.
Recursos: previstos no orçamento vigente da Câmara de Vereadores. Fundamento legal: Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08h: ás 12h: dos dias úteis, no
endereço supracitado. Telefone: (83) 9.9315.5778 – 9.8896.3139 Convite: DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO
São Vicente do Seridó - PB, 29 de Fevereiro de 2016.
IVAN LIMA
Presidente da Comissão
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61002/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Março de 2016,
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMODATO, REFERENTE A EQUIPAMENTO ANALISADOR
AUTOMÁTICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER A DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 29 de Fevereiro de 2016
DENYZE GONSALO FURTADO - Pregoeira Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61003/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Março de
2016, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02
e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 29 de Fevereiro de 2016
DENYZE GONSALO FURTADO - Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 79.2015.
OBJETO: Prorrogação por mais 06 (seis) meses, contados do término do prazo de vigência do Termo
de Contrato de nº 315/2015 datado de 17/06/2015 e com término de vigência em 31/12/2015, celebrado
inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa especializada para Contextualização
e Indicativos para a Elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social de Guarabira/PB
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA.
CONTRATADA: INSTITUTO NORDESTINO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
– CNPJ: 11.338.233/0001-15- ADALMI BESERRA ALENCAR
JUSTIFICATIVA: O processo está em andamento na Caixa Econômica Federal.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 28/12/2015.
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Pães, Bolos de Ovos e Bolachas diversas, destinados a Merenda
Escolar e outros até 2016. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2016. DOTAÇÃO:
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento
vigente 2016 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do
exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº
00055/2016 - 12.02.16 - PADARIA PÃO DE MEL LTDA - R$ 317.900,00.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 02.2016
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para Construção de uma Unidade Básica de
Saúde – Porte I, na Rua “A” Acesso ao Escrivão / Pirpiri / Guarabira/PB, Projeto Padronizado Padrão
1 – Ministério da Saúde.
EMPRESAS HABILITADAS:
LR ENGENHARIA LTDA, POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI e CONSTRUTORA
EDFFICAR LTDA, por atender a todas as exigências do instrumento convocatório.
EMPRESAS INABILITADAS:
ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA, não apresentou a certidão de falência/concordata, conforme
subitem 8.2.6.2 do edital.
CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES EIRELI, não apresentou o subitem 8.2.4.2 do edital
ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, não apresentou os subitens 8.2.4.2 e 8.2.6.2
CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI, não apresentou a Comprovação de registro e quitação do
licitante da Pessoa Física – CREA, subitem 8.2.5.1 do edital, não apresentou a declaração do subitem
8.2.5.3 do edital, apresentou as declarações dos subitens 8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 sem firma reconhecida
e não apresentou as exigências do subitem 8.2.6.3 do edital.
LY CONSTRUÇÕES E SERVIOS EIRELI, não apresentou o subitem 8.2.5.3 do edital e apresentou
os subitens 8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 sem firma reconhecida.
BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA, não apresentou os subitens 8.2.5.3,
8.2.5.6 e 8.2.6.2 do edital e apresentou as exigências dos subitens 8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 sem firma
reconhecida.
CAV CONSTRUÇÕES LTDA, não apresentou o subitem 8.2.4.2 do edital, apresentou as exigências
dos subitens 8.2.5.3, 8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 sem firma reconhecida e não apresentou as exigências
do subitem 8.2.6.3 do edital.
ADCRUZ – CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, não apresentou o subitem 8.2.4.2,
apresentou a certidão municipal e a do FGTS vencidas (goza de tratamento diferenciado por ser EPP),
apresentou os subitens 8.2.5.3, 8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 sem firma reconhecida, não atendeu as exigências do subitem 8.2.6.2 por apresentar a certidão de falência/concordata por mais de 30 dias de expedição.
PENTÁGONO CONSTRUTORA LTDA, não apresentou o subitem 8.2.4.2 do edital, apresentou a
certidão estadual vencida, apresentou as declarações dos subitens 8.2.5.3, 8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7
sem firma reconhecida e não apresentou o subitem 8.2.6.3 do edital
VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, não apresentou os subitens 8.2.4.2, 8.2.5.3, 8.2.5.5
e 8.2.6.3 do edital, não apresentou atestado de capacidade técnica compatível ao objeto, conforme
subitem 8.2.5.2 do edital, apresentou as declarações dos subitens 8.2.5.4 e 8.2.5.7 sem firma reconhecida
e apresentou o balanço patrimonial sem registro na junta comercial, conforme subitem 8.2.6.1 do edital.
OS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, apresentou a certidão federal vencida, subitem 8.2.4.3
do edital; não atendeu a comprovação de registro e quitação Pessoa Física – CREA, conforme subitem
8.2.5.1 do edital, não apresentou os subitens 8.2.5.2, 8.2.5.2.1 e 8.2.6.3 do edital, apresentou os subitens 8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 do edital, e não atendeu por completo as exigências do subitem 8.2.6.1
CONSTRUTORA BERTOSO & FREIRES LTDA, apresentou as declarações dos subitens 8.2.5.3,
8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 sem firma reconhecida e não apresentou os subitens 8.2.5.6 e 8.2.6.3 do edital.
HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES, não apresentou o subitem 8.2.4.2 do edital
LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, apresentou as declarações dos subitens
8.2.5.4, 8.2.5.5 e 8.2.5.7 sem firma reconhecida e apresentou a certidão de falência/concordata com
mais de 30 dias indo em desacordo com o subitem 8.2.6.2 do edital
O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 09.03.2016, às 17h00min, no
mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua Solon
de Lucena, 26 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis. Email:
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada
unanimemente pelos membros da CPL
Guarabira - PB, 29 de Fevereiro de 2016
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
Presidente da Comissão
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00013/2016, para o dia 08 de
Março de 2016 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Frei Damião Bozzano,
07 - Centro - Itapororoca - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
referido endereço. Telefone: (083) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com Itapororoca - PB,
29 de Fevereiro de 2016
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
Estado da Paraíba
Município de Manaíra
Prefeitura Municipal
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 1/2016
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural,
para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE que serão destinados
ao fornecimento da Merenda escolar do Município de Manaíra/PB. INÍCIO DA CHAMADA PÚBLICA:
Classificação e Julgamento das Propostas: Data da Abertura: 22/03/2016 - Horário: 09:00 Horas. LOCAL DA CHAMADA PÚBLICA: Prefeitura Municipal de Manaíra/PB, Rua José Rosas, Nº. 426, Centro,
Manaíra/PB. LEGISLAÇÃO APLICÁ- VEL: nos moldes da Lei nº 11.947/2009 e Resolução nº 38/2009
de 16/07/2009 (FNDE), Lei 8.666/93. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura
Municipal de Manaíra-PB, através de sua Comissão de Licitação.
Manaíra - PB, 25 de fevereiro de 2016.
FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA
Presidente da Comissão
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José
Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, às 08:30 horas do dia 15 de Março de 2016, licitação modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Peças para os veículos da Prefeitura
Municipal de Manaíra/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado.
Manaíra - PB, 25 de Fevereiro de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA - Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José
Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, às 09:30 horas do dia 15 de Março de 2016, licitação modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Pneus, Câmara e Protetores para os veículos
da Prefeitura Municipal e Realização de Serviços de Alinhamento, Balanceamento e Cambagem nos
veículos da Prefeitura de Manaíra/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado.
Manaíra - PB, 25 de Fevereiro de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA - Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José
Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, às 10:30 horas do dia 15 de Março de 2016, licitação modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais Gráficos destinados as Secretarias do município de Manaíra/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado.
Manaíra - PB, 25 de Fevereiro de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA - Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José
Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, às 13:30 horas do dia 15 de Março de 2016, licitação modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de construção, hidráulico, elétrico e
equipamentos utilizados em construção civil destinados as diversas secretarias do Município de Manaíra/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto
Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Manaíra - PB, 25 de Fevereiro de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA - Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José
Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, às 14:30 horas do dia 15 de Março de 2016, licitação modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda dos alunos da rede de Escolas Públicas Municipais e para atender os programas e atividades da
Secretaria de Ação Social do município de Manaíra/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal Informações: no horário das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Manaíra - PB, 25 de Fevereiro de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA - Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José
Rosas, 426 - Centro - Manaíra - PB, às 15:30 horas do dia 15 de Março de 2016, licitação modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material de Limpeza e diversos para as
secretarias do Município de Manaíra/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado.
Manaíra - PB, 25 de Fevereiro de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA - Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av.
Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Março de 2016,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de urnas funerárias,
vestimentas e translado diversos, destinado a secretaria de Ação Social deste município. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº
130/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 29 de Fevereiro de 2016
LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial
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Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
João Vicente de Almeida, S/N - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 14:30 horas do dia 11 de Março
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelado de
material de consumo compreendendo expediente e didático destinados a atender as necessidades
diárias de todas as secretarias do município de Marizópolis-PB. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058/2004. Informações:
no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Email: pmmarizopolis@bol.com.br
Marizopolis - PB, 29 de Fevereiro de 2016
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
João Vicente de Almeida, S/N - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 15:30 horas do dia 11 de Março
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de
Registro de Preços para contratações futuras, para: Contratação dos serviços de locação de veiculos
para o transporte estcolar, pessoa física e jurídica para a locomoção dos estudantes do município de
Marizópolis-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02
e Decreto Municipal nº 058/2004. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado.
Email: pmmarizopolis@bol.com.br
Marizopolis - PB, 29 de Fevereiro de 2016
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
João Vicente de Almeida, S/N - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 16:30 horas do dia 11 de Março
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de
Registro de Preços para contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇOS para os serviços de
locação de veículos com motorista, a serem prestados por pessoa física ou jurídica, para atender as
diversas secretarias do município de Marizópolis - PB, conforme condições e especificações constantes
no Termo de Referência.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058/2004. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado.
Email: pmmarizopolis@bol.com.br
Marizopolis - PB, 29 de Fevereiro de 2016
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Março de 2016,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para
aquisição parcelada de combustíveis e lubrificantes para uso dos veículos e equipamentos. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº
011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com
Natuba - PB, 16 de Fevereiro de 2016.
ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 11:00 horas do dia 10 de Março de 2016,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com.
Natuba - PB, 23 de Fevereiro de 2016.
ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA
Pregoeira Oficial.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 14:30 horas do dia 10 de Março de 2016,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa para a prestação de serviços
técnicos de Assessoria e consultoria para Suporte Técnico a CPL. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042.
Email: natubalicitacao@gmail.com.
Natuba - PB, 23 de Fevereiro de 2016.
ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA
Pregoeira Oficial.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 11:00 horas do dia 11 de Março de 2016,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa visando
o fornecimento parcelado de material de expediente para uso das diversas secretarias. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº
011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com.
Natuba - PB, 23 de Fevereiro de 2016.
ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA
Pregoeira Oficial.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
COMISSÃO: Pregoeria e Equipe de Apoio
NATUREZA DO OBJETO: Compras
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Março de 2016,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de
Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada e conforme demanda de Medicamentos
para o Hospital Municipal e as Unidades Básicas de Saúde do Munic. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: no
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042.
Email: natubalicitacao@gmail.com.
Natuba - PB, 23 de Fevereiro de 2016.
ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA
Pregoeira Oficial.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 14:00 horas do dia 15 de Março de 2016,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materias e Instrumentais
Odontologicos para atedimento do Programa de Saúde Bucal da Atenção Básica. Recursos: previstos
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com.
Natuba - PB, 23 de Fevereiro de 2016.
ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA
Pregoeira Oficial.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e Permanentes para uso da educação infantil.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos repassados pela união e Próprios do Município de Natuba: Secretaria de
Educação 12.365.0200.2.013 - Manutenção do Ensino Infantil 3.3.90.30.00 Material de Consumo
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:
CT Nº 00010/2016 - 26.02.16 - ATACADAO DAS ESCOLAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - R$ 62.842,00
CT Nº 00011/2016 - 26.02.16 - COMERCIAL MAIA & TRINDADE LTDA-ME - R$ 38.544,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
COMISSÃO: Pregoeira e Equipe de Apoio
NATURAZA DO OBJETO: Compras
VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL: R$ 26.266,50 (sessenta e seis mil duzentos e sessenta e seis reais
e cinquenta centavos). OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza
e higiene pessoal das Creches. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 12.365.0200.2.013 - Manutenção do Ensino Infantil
3.3.90.30.00 Material de Consumo 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente; VIGÊNCIA:
até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba
e: CT Nº 00009/2016 - 26.02.16 - ATACADAO DAS ESCOLAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CNPJ: 13.611.016/0001-82- R$ 25.678,50
EXTRATO DE CONTRATOS
INEXIGIBILIDADE N° 00001/2016
OBJETO: Contratação de Pessoa Física e Pessoa Jurídica para a realização de shows durante
as festividades carnavalescas. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 13.392.0247.2.014 - Manutenção das Atividades
Artísticas e Culturais. 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. 3.3.90.39.00 - Outros
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, PARTES CONTRATANTES: Prefeitura
Municipal de Natuba e: CT Nº 00002/2016 - 05.02.16 - Gustavo Henrique dos Santos - R$ 4.000,00, CT
Nº 00003/2016 - 05.02.16 - JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA - R$ 3.500,00, CT Nº 00004/2016
- 05.02.16 - Raimundo Batista Felix Junior - R$ 3.000,00, CT Nº 00005/2016 - 05.02.16 - Humberto
Victor Albuquerque de Vasconcelos - R$ 4.500,00, CT Nº 00006/2016 - 05.02.16 - MARCELO JOSÉ
SOARES - R$ 6.000,00, CT Nº 00007/2016 - 05.02.16 - EDIVALDO SALES DA SILVA - R$ 11.000,00,
CT Nº 00008/2016 - 05.02.16 - EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME - R$ 3.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
COMISSÃO: Pregoeira e Equipe de Apoio
NATUREZA DO OBJETO: Compras
VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL: R$ 114.679,36 (cento e quatorze mil seiscentos e setenta e nove
reais e trinta e seis centavos).Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva:
Contratação de empresa para fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e Permanentes para
uso da educação infantil; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ATACADAO DAS ESCOLAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - R$ 62.842,00; COMERCIAL MAIA &
TRINDADE LTDA-ME - R$ 38.544,00.
Natuba - PB, 23 de Fevereiro de 2016.
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
COMISSÃO: Pregoeira e Equipe de Apoio
NATURAZA DO OBJETO: Compras
VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL: R$ 26.266,50 (sessenta e seis mil duzentos e sessenta e seis reais
e cinquenta centavos). Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado
parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: Contratação
de empresa para fornecimento de material de limpeza e higiene pessoal das Creches; HOMOLOGO
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ATACADAO DAS ESCOLAS COMERCIO E
SERVICOS LTDA - ME - R$ 25.678,50.
Natuba - PB, 23 de Fevereiro de 2016.
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO
Prefeito

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 1 de março de 2016
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: 14/março/2016 às 08:00h. (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, 29 de fevereiro de 2016.
Wescley Candeia Santana
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA
AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016
OBJETIVO: Contratação visando aquisição de material para expediente, para atender as necessidades
da Prefeitura Municipal de Quixaba PB.
ABERTURA: 14/março/2016 às 10:00h. (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, 29 de fevereiro de 2016.
Wescley Candeia Santana
Pregoeiro
CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de
Instalação n°350/2016 em João Pessoa, 22 de Fevereiro de 2016 – Prazo: 1080 dias. Para a atividade de:
Sistema de Abastecimento de Água composto de captação através de flutuante no Açude Coremas-Mãe
D’Água; Adutora de Água Tratada; Adutora de Água Bruta; 03 (três) Estações Elevatórias; (03) reservatórios
Apoiados; (02) dois Reservatórios elevados; estação de Tratamento de Água – ETA, tipo convencional compacta em fibra de vidro; Rede de Distribuição e; Ligações DOMICILIARES; Q=36,0l/s ou 129,6m³/h. Na(o)
EM TODA CIDADE - Município: COREMAS - UF: PB: Processo: 2016-000114/TEC/LI-4598.
C.M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.867.932/0001-52, Torna público que a
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 319/2016
em João Pessoa, 17 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Loteamento Altiplano Pombal
II com 484 Lotes Residenciais – Pombal/PB. Na(o) – LOTEAMENTO ALTIPLANO POMBAL II, AS MARGENS
DA BR 230 Município: POMBAL – UF: PB. Processo: 2015-007657/TEC/LO-1182.
SÃO BENTO AQUICULTURA – CNPJ/CPF Nº 04.782.319/0001-77 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 212/2016 em João
Pessoa, 29 de janeiro de 2016 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: O projeto compreende 05 (cinco)
viveiros de engorda totalizando 10,70ha; 1,21ha com a lagoa de sedimentação; 3,83ha com infraestrutura,
totalizando uma área útil de 15,74ha. Na(o) – FAZ. ENG. SÃO BENTO Município: SANTA RITA – UF: PB.
Processo: 2015-004835/TEC/LO-0375.
JOSE WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO FILHO – CNPJ/CPF Nº 602.318.234-87 Torna público que a
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 31/2016
em João Pessoa, 7 de janeiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fazenda Galé Maricultura Ltda.,
Distrito de Nossa Senhora do Livramento, Zona Rural do Município de Santa Rita/PB, Compreende 12,63ha,
sendo 42 viveiros e 04 Bacias de Sedimentação. Na(o) - FAZENDA GALÉ, S/N, DISTR. NOSSA SENHORA
DO LIVRAM. Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2015-008081/TEC/LO-1324.
AGROPECUARIA MENDONÇA DE JESUS LTDA – ME – CNPJ/CPF Nº 08.212.643/0001-00, Torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração d Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação para
Pesquisa nº 149/2016 em João Pessoa, 21 de janeiro de 2016 – 365 dias. Para a atividade de: Extração de
areia numa área de 4 ha, onde a área de total é de 49,5ha, referente ao processo DNPM nº 846.067/1999.
Na(o) – ENGENHO VIGÁRIO, ZONA RURAL Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2015-007808/
TEC/LOP-1239.
PORTAL CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.181.220/0001-08 Torna público
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº
373/2016 em João Pessoa, 23 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO
DE 06 APARTAMENTOS MULTIFAMILIARES, DISTRIBUIDOS 03 PAVIMENTOS, PERFAZENDO UMA ÁREA
DE 300,00 M² Na(o) – RUA COM. SEVERINO RUFINO DA CRUZ, QD-96 LT-437, GRAMAME Município:
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000632/TEC/LO-1559.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: Pregão
Presencial SRP Nº 002/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento
materiais, equipamentos e suprimentos de informática, de forma parcelada, para atender a Prefeitura M.
de Desterro/PB (Lotes: I e II). Data: 11/03/2016. Horário: 08h:30mn (oito hora e trinta minutos); Local: Rua
Cônego Florentino, 55, 1º Andar, Centro, Desterro. Expediente: 08h:00mn às 12h:00, de segunda a sexta feira.
Desterro/PB, 29 de fevereiro de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: Pregão
Presencial SRP Nº 003/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento de
material médico hospitalar, de forma parcelada, para atender a demanda dos Postos de Saúde do município.
Data: 11/03/2016. Horário: 14h:00mn (quatorze hora minutos). Local: Rua Cônego Florentino, 55, 1º Andar,
Centro, Desterro. Expediente: 08h:00mn às 12h:00, de segunda a sexta feira.
Desterro/PB, 29 de fevereiro de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: Pregão
Presencial SRP Nº 004/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento
parcelada de Gasolina comum, Óleo Diesel S/500 e Óleo Diesel S/10 (para abastecimento na cidade de
João Pessoa/PB ou Cabedelo/PB), destinados aos veículos da Prefeitura de Desterro/PB. Data: 16/03/2016.
Horário: 08h:30mn (oito hora e trinta minutos). Local: Rua Cônego Florentino, 55, 1º Andar, Centro, Desterro. Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei
Complementar nº 123/06. Expediente: 08h:00mn às 12h:00, de segunda a sexta feira.
Desterro/PB, 29 de fevereiro de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: Pregão
Presencial SRP Nº 005/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento
parcelada de Gasolina comum, Óleo Diesel S/500 e Óleo Diesel S/10 (para abastecimento na cidade de
João Pessoa ou Cabedelo/PB), destinados aos veículos pertencente a Secretaria de Saúde/Fundo M. de
Saúde de Desterro/PB. Data: 16/03/2016. Horário: 10h:30mn (dez hora e trinta minutos). Local: Rua Cônego
Florentino, 55, 1º Andar, Centro, Desterro. Expediente: 08h:00mn às 12h:00, de segunda a sexta feira.
Desterro/PB, 29 de fevereiro de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: Pregão
Presencial SRP Nº 006/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica, para prestar serviços nos transportes de alunos em veículos fechados da zona rural para urbana e vice-versa, visando terem acesso às
escolas no município e outras atividades. Data: 16/03/2016. Horário: 14h:00mn (quatorze hora). Local: Rua
Cônego Florentino, 55, 1º Andar, Centro, Desterro. Expediente: 08h:00mn às 12h:00, de segunda a sexta feira.
Desterro/PB, 29 de fevereiro de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação:
Pregão Presencial SRP Nº 007/2016. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviço
na realização de diversas viagens para as Secretarias, e ainda da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal
de Saúde de interesse da municipalidade. Data: 16/03/2016. Horário: 16h:30mn (dezesseis hora e trinta
minutos). Local: Rua Cônego Florentino, 55, 1º Andar, Centro, Desterro. Expediente: 08h:00mn às 12h:00,
de segunda a sexta feira.
Desterro/PB, 29 de fevereiro de 2016.
Jacé Alves de Oliveira - Pregoeiro
TS REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS LTDA – ME – CNPJ Nº 12.924.643/0001-00 torna público que a SEMAPA
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, concedeu a Licença de Simplificada – Nº
011/2016, para Escritório da Empresa de Manutenção e Instalação de Ar Condicionado, situado a Rua Primo
José Viana, 05, Sala 03, Centro – Cabedelo – Paraíba.
N. L. HOTEIS E TURISMO LTDA – CNPJ Nº 00.518.420/0002-45 torna público que recebeu da SEMAM
– Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Licença de Instalação Nº 031/2016 para Construção de Hotel,
situado a Avenida Infante Dom Henrique, nº 768, Bairro Tambaú, João Pessoa – PB.

