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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

30o Máx.
24o  Mín.

35o  Máx.
20o Mín.

37o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,887  (compra) R$ 3,887  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,740  (compra) R$ 4,050  (venda)
EURO   R$ 4,229  (compra) R$ 4,233  (venda)

ALTA

05h15

18h02

0.9m

0.8m

baixa

baixa

11h39 1.9m

Insegurança nas linhas dos trens é preocupante

OPINIÃO PÚBLICA

Os pessoenses estão preocupados com a falta de segurança nas linhas de trens 
e pedem que os trechos de passagens dos veículos sejam sinalizados.  PÁGINA 7

Raposa encara o Salgueiro, em Pernambuco, 
precisando apenas de um empate para seguir 
líder do seu grupo no Nordestão.  PÁGINA 17

Tremores de terra ontem, em Pernambuco, fo-
ram também sentidos em cidades da PB.  PÁGINA 14

Campinense joga pela liderança 

Cidades paraibanas são atingidas 

FOTO: ReproduçãoEsportes

Tremores

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais
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l Governo anuncia ações para o Dia Internacional da Mulher. Página 3

l Maioria do STF aceita denúncia contra Eduardo Cunha. Página 9

l Azul vai vender passagens aéreas em casas lotéricas. Página 10

l Empreender-PB abre inscrições para 10 linhas de crédito. Página 15

Nordestão

Fortaleza

2 1x
Botafogo-PB

Dilma garante à 
vice-governadora 
conclusão em 2017

Transposição

A presidente Dilma 
Rousseff disse à vice-go-
vernadora Lígia Feliciano, 
durante  reunião em Brasí-
lia, que as obras da trans-
posição serão concluídas 
em 2017.  PÁGINA 4

Camarão ParceriaPB produz acima 
da média nacional

O cultivo do camarão orgânico na Paraíba 
está em expansão e a produtividade já é a maior 
do País.  Lucro atinge até R$ 40 mil.  PÁGINA 13

Twitter > @uniaogovpb

Polícia em ação
Drogas Empresária acusada por tráfico internacional é presa 

com mais duas pessoas na capital

Golpe Polícia prende ex-vereador acusado de fazer cobranças 
indevidas acima de R$ 300 mil Página  6

Página  6

A UNIão coNTRA o AEDEs  Empresa realizou ontem o Dia da Faxina 
e palestra com o intuito de combater o Aedes aegypti.  PÁGINA 5

Ricardo discute 
investimentos
na piscicultura
e agricultura
PÁGINA 3

FO
TO

: S
ec

om
-P

B

FOTO: Marcos Russo

FOTO: Reprodução/Internet

“Contos Reunidos” é o novo livro do escritor 
Rinaldo Fernandes que será lançado hoje, às 19h, 
na Vila do Porto, em João Pessoa.  PÁGINA 21

Operadoras da França procuram informações so-
bre o Estado na Bolsa de Turismo de Lisboa.  PÁGINA 8

Rinaldo Fernandes lança novo livro 

PB deve receber turistas franceses 
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Turismo



Na busca de aumentar as suas receitas, 
principalmente nesses tempos de recessão 
e queda nos repasses dos recursos públicos 
por parte do governo federal, governadores 
do Nordeste, entre eles o paraibano Ricardo 
Coutinho, estiveram em audiência com o mi-
nistro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Ed-
son Fachin, para pedir que ele, na condição de 
relator da ação que os Estados movem junto 
ao STF, procure agilizar o julgamento do pro-
cesso que altera as regras de distribuição dos 
recursos integrantes do Fundo Nacional de 
Educação, especificamente na parte que diz 
respeito ao salário-educação. 

O salário-educação, previsto na Cons-
tituição Federal, é uma contribuição social 
destinada ao financiamento de programas, 
projetos e ações voltados para o financia-
mento da educação básica pública e que tam-
bém pode ser aplicada na educação especial, 
desde que vinculada à educação básica. Seus 
recursos servem como fonte adicional para o 
ensino fundamental público. Corresponde ao 
percentual de 2,5% incidente sobre a folha 
de pagamento das empresas, cujas parcelas 
mensais são arrecadadas diretamente pelo 
FNDE ou pelo INSS. 

A questão dos governadores tem a ver 
com o fato de que essa contribuição vem sen-
do tratada no Brasil de forma regressiva, com 
critérios que ferem a Constituição. A ideia 
deles é que os recursos sejam distribuídos le-
vando em consideração apenas o número de 
estudantes, como recomenda a Carta Maior,, 
mas o FNDE considera também a origem da 
fonte de arrecadação. Isso cria uma distri-
buição injusta, desigual e que vai de encontro 

aos objetivos do programa.  Na avaliação dos 
governadores, a atual regra viola o preceito 
constitucional do direito à educação, que es-
tabelece como critério único e exclusivo o nú-
mero de alunos matriculados nas escolas. Não 
importando a origem de sua arrecadação.

Como argumenta o governador Ricardo 
Coutinho, o que ocorre é o seguinte: quando as 
empresas têm filiais no Nordeste, mas a sede 
fica no Sudeste, a arrecadação é feita em fun-
ção da matriz e não de onde estas estão efeti-
vamente localizadas. “Isso precisa ser revisto 
– diz o governante paraibano – pois não é jus-
to que os Estados com menores Índices de De-
senvolvimento Humano, portanto, enfrentan-
do maiores dificuldades, tenham que financiar 
aqueles com maior condição econômica”.

De fato, não foi para isto que se criou o 
salário-educação. O que os Estados do Nor-
deste recebem não corresponde nem de lon-
ge à proporção de alunos matriculados. O 
ministro Fachin se comprometeu com os go-
vernadores em apressar o seu parecer final e 
colocar a ação na pauta do Supremo, mas pe-
diu um novo estudo atualizado da situação de 
cada Estado, o que ajudaria na redefinição das 
cotas de distribuição. Os governadores Paulo 
Câmara (Pernambuco), Rui Costa (Bahia), Ca-
milo Santana (Ceará), Ricardo Coutinho (Pa-
raíba), Wellington Dias (Piauí) e o vice-gover-
nador Carlos Brandão (Maranhão), presentes 
à audiência, aceitaram. Até por que, numa 
conjuntura já tão complicada, com dramática 
redução nos FPE e FPM tudo o que o Nordes-
te não precisa nesse momento é que lhe tirem 
recursos que lhe são garantidos pela Consti-
tuição.

Editorial

 Em busca do que é seu
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Artigo

Tirando de letra

Em homenagem à recuperação de Wil-
son Braga, que tirou de letra um infarto 
no miocárdio, reproduzo a seguir uma 
historinha que faz parte do folclore do 
velho Liceu Paraibano, tema recorrente 
nesta coluna. No episódio, Wilson tira de 
letra o professor que aplicava prova de 
Geografia no temido exame de admissão 
ao colégio. Um amigo comum (meu e do 
nosso herói) se diz testemunha ocular da 
historinha. Confiram:  

Por volta da distante década de 1940, 
o exame de admissão ao Liceu Paraibano 
correspondia, em nível de dificuldade, ao 
exigente vestibular de anos posteriores, 
conforme já rememorou o meu amigo 
Carlos Pereira de Carvalho, ex-professor 
de Física do colégio estadual em década 
menos longínqua. Os candidatos suavam 
intensamente para obter aprovação. 
Suadouro ainda mais intenso quando se 
prestava a prova oral. Eu passei por isso 
em 1957.

Também por isso, na prova escrita, deve 
ter passado, em ano que não sei precisar, 
o candidato Wilson Leite Braga, vindo 
de Conceição do Piancó para tentar uma 
vaga no curso ginasial do Liceu.  Sem en-
dereço de familiar, parente ou amigo em 
João Pessoa, e carente de recursos para 
hospedar-se em hotel ou pensionato, ele 
aboletou-se na Casa do Estudante, reduto 
dos egressos do interior. Mais tarde viria 
a presidir a casa da Rua da Areia, mas 
essa é outra história.

Wilson já usava óculos de lentes tipo 
fundo de garrafa, dado à miopia em alto 
grau que lhe valeu o apelido de “Cego”, 

pelo qual era tratado entre os compa-
nheiros e com o qual se celebrizaria na 
vida política. Não sei se vocês já perce-
beram, mas quem usa esse tipo de lente 
costuma levantar a armação dos óculos e 
aproximar o rosto para ler algum escrito, 
enxergando melhor um palmo à frente 
do nariz. Quando governador do Estado, 
o próprio Wilson protagonizaria uma 
cena hilária, ao ler mensagem chegada ao 
aparelho de fax recém-instalado em seu 
gabinete de trabalho. Como o papel saía 
do aparelho cheirando a queimado, ele 
tomou uma espécie de choque de olfato e 
jogou a mensagem fora.

Retornemos ao exame de admissão no 
Liceu. A prova era de Geografia, matéria 
que o estudante Wilson Leite Braga não 
chegava propriamente a dominar. Assim 
como não era lá muito bamba em Por-
tuguês. Nem se passavam dez ou quinze 
minutos do início do teste, eis que o pro-
fessor, exercendo inspetoria na sala de 
aula, notou que o candidato das lentes 
de fundo de garrafa levantara a armação 
dos óculos e abaixara o rosto na direção 
das pernas, em típica posição de cola (na-
queles tempos, dizia-se “fila”). Atento ao 
suspeito movimento, o inspetor gritou lá 
da frente, apontando para o “Cego”:

- Ei, o senhor aí! Que está olhando?
Embora com a vista voltada para baixo, 

Wilson percebeu que havia sido flagrado, 
mas se recompôs num átimo e, já enca-
rando, mesmo de longe, o inspetor, res-
pondeu com voz firme:

- Não é nada, não, professor. Eu só esta-
va conferindo se Canadá tem acento.

Como o papel saía do aparelho cheirando a queimado, ele tomou uma espécie 
de choque de olfato e jogou a mensagem fora”

 Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br
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ChANCE ‘zERO’

NA CÂMARA, NADA DE ARMISTíCIO

“A água que vai chegar é 
suficiente para abastecer 3 
milhões de pessoas”. Do secre-
tário de Infraestrutura Hídrica 
do Ministério da Integração 
Nacional, Osvaldo Garcia, que 
visitou a barragem de Enge-
nheiro Ávidos, em Cajazeiras, 
com a caravana da CNBB e de-
putados da Frente Parlamen-
tar da Água da Paraíba, presi-
dida por Jeová Campos (PSB). 

A previsão do Ministério da 
Integração Nacional é que as 
águas do Rio São Francisco che-
guem a Engenheiro Ávidos até 
o próximo dezembro – ou, no 
mais tardar, no primeiro semes-
tre de  2017.  Osvaldo Garcia 
assegurou que a possibilidade 
de o reservatório não receber 
as águas é “zero”. A barragem 
paraibana tem capacidade para 
armazenar 255 milhões de m³.

O país está prestes a ganhar o 
Programa Disque-Denúncia do 
Trabalhador, canal para receber 
denúncias de fraudes contra os 
direitos de trabalhadores, apo-
sentados e pensionistas. Foi 
aprovado ontem pela Comissão 
de Assuntos Sociais do Senado 
e seguirá, agora, para a aprecia-
ção da Câmara dos Deputados. 
O projeto de lei é da senadora 
Vanessa Grazziotin (PCdoB). 

TODOS OS SONS DO ‘ASSUSTADO’
As primeiras 100 mulheres que adquirirem o ingresso para o ‘Assustado’ da jornalista Ruth Avelino vão 
ganhar uma peça produzida com algodão colorido, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. O evento, 
o primeiro deste ano, ocorrerá amanhã à noite, no restaurante Panorâmico do Clube Branco, na capital. 
Terá o mesmo apelo musical: sons dos anos 70 e 80.   

Como já era esperado, Wellington Rober-
to (PR) votou favorável ao presidente da 
Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha 
(PMDB), no Conselho de Ética da Casa. Mas 
o voto dele e de mais 9 parlamentares não 
surtiram efeito: com 10 votos contrários a 
Cunha e voto minerva do presidente do cole-
giado, João Carlos Araújo (PSD), o processo 
contra o peemedebista terá continuidade.  

Há alguns anos, o vereador Fernando Milanez 
(PMDB), autor da Resolução que criou o Código 
de Ética e Postura, em 2003, teve áspera dis-
cussão com Zezinho do Botafogo (PSB), tam-
bém na Sala Vip. Não fosse a intervenção de 
assessores, o recinto de nome pomposo teria 
ficado bem mais popularesco. E tumultuado.

NA SALA VIP
CONTRA CUNhA

EM CAJAzEIRAS DISqUE-DENúNCIA

É fato irônico. Um dia após o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Durval Ferreira (PP), reunir 
as bancadas para solicitar “moderação no debate” entre oposição e situação, nada de armistício. Pelo 
contrário, o embate recrudesceu, ontem, ao ponto de os dois principais contendedores, Renato Martins 
(PSB) e Marco Antonio (PPS), líderes das duas trincheiras opostas, quase chegarem a uma saída, diga-
mos, menos ortodoxa, à base da força física. O presidente adotou o que disse que faria em caso de novo 
açodamento, conforme havia dito a coluna: encerrou a sessão, imediatamente, enquanto as luzes do 
Plenário e das galerias desligavam-se, retirando o foco de todos os contendedores – na Sala Vip em que 
os vereadores se reúnem, porém, os ânimos continuaram exaltados. Esse novo episódio deverá defla-
grar um debate que ressurgiu no ano passado: a instalação do Conselho de Ética e Decoro na Casa, cuja 
legislação remonta há 13 anos. Isso mesmo, há mais de uma década existe enquanto lei, mas o colegiado 
nunca foi formado. Se os ânimos estão à flor da pele nesse momento de pré-campanha, imaginemos 
como ficarão em cenário adiante, quando a campanha eleitoral estiver nas ruas. 
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Ricardo discute investimentos para 
piscicultura e agricultura na Paraíba
Na reunião, foi discutida a 
conclusão de um complexo 
industrial pesqueiro

O governador Ricardo 
Coutinho se reuniu nessa 
quarta-feira (2) com a minis-
tra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), Kátia 
Abreu, em Brasília, para esta-
belecer parcerias visando ao 
desenvolvimento da agricul-
tura e piscicultura de regiões 
do interior da Paraíba, mais 
especificamente em Bana-
neiras, Sousa e localidades 
do Curimataú, Seridó e Ca-
riri, amparadas pelo Projeto 
de Desenvolvimento Susten-
tável do Cariri, Seridó e Curi-
mataú Paraibano (Procase).

Um dos tópicos abor-
dados no encontro se refere 
à conclusão de um comple-
xo industrial pesqueiro, que 
conta com fábricas de farinha 
de peixe e de ração além de 
um centro de abate e proces-
samento de pescado. Apesar 
do investimento de R$ 15 
milhões do Mapa e contra-
partida da Prefeitura de Ba-
naneiras, a obra precisa de 
um novo aporte financeiro. “É 
preciso retomá-la. A ministra 
nos garantiu que isso aconte-
ceria e que a fábrica será con-
cluída”, disse o governador.

Quando concluído, o 
complexo industrial atenderá 
não apenas às demandas dos 
piscicultores de Bananeiras, 
mas também dos municípios 
do Vale do Mamanguape e ci-
dades como Solânea, Borbo-
rema, Pirpirituba, Dona Inês, 
Alagoa Grande e Nova Flo-
resta. “Para nós da Paraíba, o 
complexo é fundamental, pois 
é o ponto de apoio de toda 
aquela região, a maior produ-
tora de pescado no estado”, 
completou Ricardo Coutinho.

Outro ponto abordado 
foi a solicitação por mais 
recursos federais para in-
vestimento em áreas como 
a caprino e a ovinocultura. 
O governador aproveitou 
para lembrar que o estado 
já dá sua contrapartida, mas 
que é necessário o auxílio 
da esfera federal. “Temos o 
Procase, que investe cerca de 
R$ 100 milhões no Cariri, Se-
ridó e Curimataú paraibano, 
uma quantia considerável. 
estamos fazendo barragens 
subterrâneas, parte de um 
sistema de abastecimento 
complexo, e estimulamos a 
inclusão produtiva”, listou. 

Além disso, também lem-
brou da produção expressiva 
de coco na região de Sousa, 
Sertão paraibano.

Por fim, Ricardo Couti-
nho também ressaltou a im-
portância de contar com o 
apoio do Ministério da Agri-
cultura para fazer um estudo 
detalhado das regiões pelas 
quais o canal Acauã-Araçagi 
passa, para adequar o cultivo 
de culturas mais adaptadas a 
cada solo e condições climá-
ticas. “Queremos investir na 
fruticultura e na cultura de 
grãos, já que naquela região 
há uma produtividade de 
milho altíssima. Ao concluir 
o canal, já queremos saber 
qual o modelo de desenvol-
vimento que vamos adotar 
naquelas áreas”, afirmou.

Também participaram 
da audiência o secretário de 
Representação Institucional, 
Lindolfo Pires; o prefeito de Ba-
naneiras, Douglas Lucena; e o 
deputado federal efraim Filho.

FOTO: Divulgação/Secom-PB

Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kátia Abreu, confirmou investimento de R$ 15 milhões para região de Bananeiras

Corpo do 
Ex-deputado 
Múcio Sátyro 
é sepultado

Salvaguardas 
ambientais farão 
parte de ações do 
Projeto Cooperar

Jefferson Saldanha 
jeffersonsaldanha1@hotmail.com

O corpo do ex-deputado 
Múcio Sátyro foi sepultado na 
manhã dessa quarta-feira, 2, no 
cemitério São Miguel, em Pa-
tos. O cortejo saiu da residência 
do ex-deputado a 1h20 minu-
tos, percorrendo as Avenidas 
Rio Branco, Bussuet Wander-
ley, Solon de Lucena, epitácio 
Pessoa e Horácio Nóbrega.

O caixão com o corpo de 
Múcio foi coberto com as ban-
deiras de Patos e do Rotary Clu-
be e seguiu em um caminhão 
do Corpo de Bombeiros até o 
Cemitério São Miguel acom-
panhado por várias pessoas 
admiradoras do “Amigo Velho”, 
além de políticos que acom-
panharam a trajetória política 
da família Sátyro, entre eles os 
deputados Nabor Wanderley, 
Dinaldo Filho, Renato Gadelha, 
além do ex-prefeito Dinaldo 
Wanderley e Lenildo Morais, 
atual vice-prefeito de Patos.

Antes de ser trazido 
para Patos, o corpo de Mú-
cio foi velado, durante toda 
a manhã da terça-feira, 1, no 
Salão Nobre da Assembleia 
Legislativa da Paraíba. O cor-
po chegou em Patos por vol-
ta das 18h, sendo velado em 
sua própria residência até a 
manhã de ontem.

Garantir que as interven-
ções feitas pela implantação 
dos projetos financiados pelo 
Banco Mundial gerem impac-
tos positivos ao homem e ao 
meio ambiente é a filosofia 
das Salvaguardas Ambientais e 
Sociais preconizadas pela ins-
tituição financeira, objeto de 
discussão em oficina realizada 
nessa terça-feira, 1. A oficina 
aconteceu na sede do Banco 
Mundial, em Brasília, com a 
participação do Governo do 
estado, por meio do Cooperar, 
que será mais uma vez parcei-
ro do banco nos próximos seis 
anos na Paraíba. A coordena-
dora das Salvaguardas Am-
bientais e Sociais do Cooperar, 
Angela Carolina de Medeiros, 
participou da oficina como re-
presentante da instituição.

As Salvaguardas Ambien-
tais e Sociais englobam valores 
centrais da instituição e visam 
garantir que as intervenções 
apoiadas pelo Banco Mundial 
tenham um impacto social e 
ambiental positivo. elas são 
a base dos esforços do banco 
para proteger os indivíduos e 
o meio ambiente, asseguran-
do a promoção do desenvol-
vimento de forma sustentável 
em todos os países onde atua. 
elas buscam promover, ainda, 
uma plataforma de coopera-
ção entre o Banco Mundial e 
seus clientes.

O governador Ricardo Coutinho lan-
ça, na próxima segunda-feira, 7, às 10h, 
no Teatro Paulo Pontes do Espaço Cultu-
ral, em João Pessoa, a campanha “Direi-
tos Garantidos, Vidas em transformação 
- Paraíba: Mulher Forte e de Valor”, com 
anúncio de várias ações do Governo do 
Estado em comemoração ao Dia Interna-
cional da Mulher - 8 de Março. 

Entre as ações, o governador Ri-
cardo Coutinho assinará convênio 
entre o Projeto de Desenvolvimento 
Sustentável do Cariri (Procase) e 19 or-
ganizações de mulheres dos cinco ter-
ritórios atendidos pelo projeto. Tam-
bém serão entregues cheques da Linha 
do Empreender Mulher para mulheres 
trans (pessoas que nasceram com sexo 
biológico masculino, mas que possuem 
identidade de gênero feminina). 

Outra ação importante será a 
posse dos membros do Fórum Esta-
dual de Enfrentamento da Violência 
Contra as Mulheres do Campo e ade-
são da Rede Estadual de Educação ao 
programa “O Valente não é violen-
to”, da ONU Mulheres.

Coordenada pela Secretaria de Esta-
do da Mulher e da Diversidade Humana, 
a programação conta com mais de 50 
atividades, e seguirá durante todo o mês 
de março em vários municípios. As ações 
são realizadas em parceria com outros 
órgãos do governo, como Saúde, Educa-
ção, Cultura, Desenvolvimento Humano 

e Segurança Pública.
Na área cultural, o destaque é para 

os shows de Flávia Wenceslau e do con-
certo Prima Mulheres, na terça-feira, 8, 
no Teatro Paulo Pontes, no Espaço Cultu-
ral, às 20h. Também, às 19h, no rol da sala 
de concertos, acontecerá o lançamento 
do livro Catação: olhar juvenil sobre os 
catadores e catadoras. 

Segundo a secretária da Mulher e 
da Diversidade Humana, Gilberta Soares, 
outra ação importante será “Dia D de En-
frentamento da Violência Contra as Mu-
lheres”, quando ocorrerão, durante todo 
o dia 8 de março, ações paralelas nas 11 
Delegacias da Mulher do Estado, com 
panfletagem e orientação em espaços de 
circulação da população.

Governo anuncia ações e programação 
alusiva ao Dia Internacional da Mulher

Governador 
também solicitou 
mais recursos 
para investimento 
em áreas como 
a caprino e a 
ovinocultura

Dia D de Enfrentamento da Violência Contra as 
Mulheres - A partir das 8h
n Bayeux - Av Liberdade – Em frente ao Restaurante 
Popular
n Cabedelo – Br 230 – Km 3
n Campina Grande – Terminal de Integração
n Guarabira – Praça Lima Moura – Centro 
n João Pessoa – Mangabeira VII
n Monteiro – Centro da Cidade
n Queimadas – Centro da Cidade 
n Patos – Praça Coração de Jesus – Centro 
n Santa Rita – Centro da Cidade
n Sousa – Centro da Cidade

Serviço

O Governo do Es-
tado, por meio da Se-
cretaria Executiva do 
Orçamento Democrá-
tico, lançará no pró-
ximo dia 15, no Salão 
Nobre do Palácio da 
Redenção, em João 
Pessoa, o calendário 
do Ciclo de Audiências 
Regionais, que deve 
ter início ainda neste 
mês, em 16 plenárias 
públicas com a parti-
cipação do governa-

dor Ricardo Coutinho 
e toda a equipe de 
secretariado. A sole-
nidade de lançamen-
to do ciclo também 
homenageará conse-
lheiras do OD Estadual 
e lideranças comuni-
tárias das 14 Regiões 
Georçamentárias com 
o Prêmio Ceci Melo 
de Participação Social, 
em alusão ao Dia In-
ternacional da Mulher 
(8 de março).

ODE lança Ciclo de 
Audiências Regionais

16 PLENÁRIAS PÚBLICAS

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) da As-
sembleia Legislativa da Pa-
raíba (ALPB), aprovou nessa 
quarta-feira, 2, o Projeto de 
Lei n°531/2015, de autoria do 
presidente Adriano Galdino, 
que institui a Política estadual 
de Incentivo à Geração e Apro-
veitamento da energia Solar 
e eólica na Paraíba. Ainda na 
reunião dessa quarta-feira, fo-
ram aprovadas 13 matérias.

O presidente Adriano Gal-
dino destacou o avanço que o 
uso de energias alternativas 
pode trazer para a Paraíba. 
“Trazer a discussão sobre a 
energia eólica e energia solar 
para Casa de epitácio Pessoa 

CCJ defende geração de energia limpa 
FONTES RENOVÁVEIS

é oportuno. As energias reno-
váveis são limpas e têm menor 
custo”, pontuou.

A presidente da CCJ, de-
putada estela Bezerra, avalia o 
grande desafio que é a produ-
ção de energias sustentáveis. 

“Teremos um debate aqui não 
só da Frente Parlamentar Am-
bientalista, mas também da 
Frente Parlamentar da Água,  
onde discutiremos o potencial 
que a Paraíba tem de  energia 
eólica e solar”.

Estela destacou 
a atuação que 
as Frentes 
Parlamentares 
terão na 
discussão

FOTO: Divulgação/ALPB
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Políticas

Dilma garante a Lígia conclusão da 
Transposição até 1º semestre de 2017
Garantia da presidente à 
vice-governadora foi dada 
no Palácio da Alvorada

Barragem de Engenheiro Ávidos, em Cajazeiras, conta atualmente com apenas 6% da capacidade total de armazenamento

FOTO: Divulgacao_MI

A presidente Dilma 
Rousseff assegurou à vice-
-governadora Lígia Feliciano 
que as obras do Projeto de 
Integração do Rio São Fran-
cisco estão em ritmo ace-
lerado e as águas chegarão 
à Paraíba no primeiro se-
mestre de 2017. A garantia 
foi dada durante reunião na 
terça-feira (1º), à noite, no 
Palácio da Alvorada, com di-
rigentes do PDT e a bancada 
do partido. Na ocasião, foi 
discutida a conjuntura eco-
nômica e social do País.  

“A presidente garantiu 
que as obras de Transposi-
ção do São Francisco vão ser 
concluídas no ano que vem. 
Essa confirmação é muito 
importante e bastante ani-
madora, pois vai assegurar 
o abastecimento de água 
potável para várias regiões 
do Estado que sofrem com 
os efeitos da estiagem”, as-
sinalou Lígia, que também 
cobrou mais recursos para 
medidas emergenciais.

Dilma confirmou ainda 
que o projeto é uma priori-
dade do Governo Federal. A 
atual execução física do em-
preendimento é de 83,4%, 
conforme dados de 30 de ja-

neiro de 2016, sendo 84,8% 
no Eixo Norte e 81,6% no 
Eixo Leste.  Por sua vez, Lí-
gia Feliciano destacou algu-
mas medidas recentes do 
Governo do Estado, a fim de 
minimizar os efeitos da es-
tiagem que incluem entrega 
de caixas d’água pelo pro-
grama de enfrentamento à 
seca; distribuição de  filtros 
d’água para as famílias da 
zona rural; entrega de caixas 
d’água do Plano Emergencial 
de Enfrentamento à Estia-
gem; doação de   unidade de 
dessalinização e autorização 
de construção de barragens 
subterrâneas. 

A vice-governadora da 
Paraíba também cobrou da 
presidente Dilma mais re-
cursos para o combate ao 
mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, chi-
kungunya e zika vírus. Lígia 
disse que a Paraíba está em 
permanente mobilização  e 
atua em parceria com o Mi-
nistério da Saúde, Gerências 
Regionais de Saúde, Bom-
beiros, Exército, Escoteiros 
e Infraero. Lígia ainda lem-
brou que o Estado foi pio-
neiro com a utilização do 
aplicativo “Aedes na Mira” 
que hoje é usado em mais de 
sete Estados, além disso se 
mantém entre os mais exi-
tosos em relação às visitas 
domiciliares. 

Líder da oposição na Câmara, Renato Martins protestou porque não teve requerimento votado

FOTO: Olenilso Nascimento

Bate-boca gera tumulto na CMJP

Um bate-boca acalorado 
chamou a atenção na Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
em sessão realizada na ma-
nhã de ontem. Os vereado-
res Renato Martins (PSB) e 
Marco Antonio (PPS), líderes 
da oposição e da situação, 
respectivamente, trocaram 
farpas no Plenário da Casa 
Napoleão Laureano por con-
ta do requerimento apresen-
tado pelo socialista, que soli-
citava uma audiência pública 
sobre um suposto projeto de 
construção de um terminal 
de integração no bairro do 
Valentina de Figueiredo, no 
lugar conhecido por “Campo 
da Marquise”. O requerimen-
to foi negado pelo presidente 
da Casa, Durval Ferreira (PP).

Marco Antonio e Marmu-
the Cavalcanti (PSD), verea-
dor que têm como principal 
base de eleitores os mora-
dores do Valentina, negam a 
existência de tal projeto, que 
não foi bem digerido pelos 
moradores do local, que utili-
zam o campo para prática de 
atividades físicas. Renato, por 
sua vez, alega ter documentos 
que comprovam a existência 
do projeto. Exaltado, Renato 
Martins dizia que era seu di-
reito que o requerimento fos-
se votado pelos vereadores.

“É o meu direito, Durval. 

Cajazeiras pode ficar sem água

Dança das cadeiras muda 
cara da Câmara de Sousa

Nos últimos doze meses, 
o monitoramento da Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba 
(Aesa) mostra que o Açude de 
Engenheiro Ávidos, que abas-
tece a cidade de Cajazeiras, 
teve uma redução de volume 
armazenado de 26,6 milhões 
de metros cúbicos de água 
para pouco mais de 13 mi-
lhões, o equivalente a apenas 
cerca de 6% de sua capacida-
de. Esse volume, consideran-
do o consumo do município 
e mais a evaporação, só será 
suficiente até dezembro. “Se 
nada for feito, ou se não cho-
ver o suficiente para aumen-
tar o volume do açude, Caja-
zeiras entrará em colapso no 
final deste ano”, alerta o presi-
dente da Frente Parlamentar 
da Água da ALPB, deputado 
Jeová Campos.

Essa triste realidade foi 
confirmada nessa terça-feira, 
1, durante a visita da caravana 

dos bispos da CNBB, ao Açude 
de Engenheiro Ávidos. O se-
cretário de Infraestrutura do 
Ministério da Integração Na-
cional, que integra a caravana, 
Osvaldo Garcia, ficou estarre-
cido com a situação do reser-
vatório e disse que irá pedir 
providências para contornar 
o problema.

Segundo Jeová Campos, 
além da alternativa da cons-
trução do canal de Caiçara, 
outra saída, apontada por téc-
nicos do Ministério da Integra-
ção para assegurar a chegada 
das águas do São Francisco e 
garantir o abastecimento de 
Cajazeiras, a partir de janeiro 
de 2017, é trazer água do Ria-
cho de Morros, em São José de 
Piranhas. “A proposta é levar 
as águas do Rio São Francisco 
para a barragem de Morros e 
daí liberar uma vazão de cinco 
metros cúbicos por segundo 
para reabastecer Engenheiro 
Ávidos”, esclarece Jeová.

Feliphe Rojas
Especial para A União

George Wagner
georgewagner1@gmail.com

A instabilidade vem mar-
cando a atual legislatura da 
Casa Otacílio Gomes de Sá na 
cidade de Sousa. Chamam a 
atenção as constantes mudan-
ças ora na bancada governista, 
ora nas hostes que represen-
tam o bloco de oposição ao go-
verno do atual prefeito André 
Gadelha do PMDB.

Para se ter uma ideia, dos 
treze vereadores eleitos pela 
população em 2012, sete de-
les deixaram seus mandatos 
por algum motivo.

 As razões dessa instabi-
lidade resultam de frequen-
tes licenças para tratamento 
de assuntos de ordem pesso-

al, para ocupação de secreta-
rias na gestão pública muni-
cipal, além de afastamentos 
e cassações em decorrências 
de processos que apuram de-
núncias de improbidade ad-
ministrativa.

Desses treze parlamen-
tares apenas seis estão se-
guindo fielmente o mandato 
na busca de cumpri-lo inte-
gralmente: Aldeone Abrantes, 
Assis Estrela, Zenias Alves, 
Evaldo Araújo (Batatinha), 
Daniel Pinto e Everaldo Mar-
ques (Toró).

Os demais chegaram a se 
licenciar para assumirem se-
cretarias na gestão municipal. 
Trata-se também de uma das 
legislaturas que mais abriram 
espaços para suplentes. 

LIDERANÇAS EM PÉ DE GUERRA

Tem que ser votado [o reque-
rimento]. Tudo bem se for 
derrubado, mas tem que ser 
votado. Presidente, você está 
negando o requerimento, 
você está negando o meu di-
reito. Durval, o meu requeri-
mento não pode ser tratado 
assim”, alegava Renato.

Justificativa
“O requerimento não 

podia ser apreciado por dois 
motivos: não estava na Pauta 
do Dia e havia choque com 

outra audiência, agendada 
anteriormente para a mesma 
data. Na ocasião, informei 
ao vereador que o requeri-
mento seria votado quando 
entrasse em pauta. Todos os 
parlamentares têm direito 
de apresentar requerimen-
tos para serem votados no 
Plenário, que decide se apro-
va ou não. Espero que Rena-
to reapresente a matéria com 
nova data”, comentou Durval 
Ferreira. 

O presidente ainda infor-

mou que vai solicitar dos lí-
deres de bancada a indicação 
dos membros para instalação 
do Conselho de Ética e Deco-
ro Parlamentar. “Não iremos 
permitir exaltações que pos-
sam prejudicar o andamen-
to das sessões da Câmara. É 
importante que os ânimos 
não se excedam, e, sempre 
que houver desentendimen-
tos dessa natureza, seremos 
obrigados a encerrar a ses-
são”, assegurou Durval. (Com 
informações da CMJP)

O vereador Lucas de 
Brito (DEM) pediu urgência 
na instauração da Comissão 
de Ética da Câmara Munici-
pal de João Pessoa (CMJP). 
Depois da sessão tumultua-
da dessa quarta-feira, 2, o 

democrata disse que é ine-
vitável a formação de uma 
comissão que analise e puna 
os possíveis excessos, dentro 
da Casa.

“Em ano eleitoral, os 
ânimos ficam mais exaltados, 

e, se não houver mecanismos 
de contenção de eventuais 
excessos, os trabalhos serão 
afetados e a população ficará 
prejudicada”, enfatizou Lucas 
de Brito.

O Código de Ética e De-

coro da Câmara Municipal 
de João Pessoa foi aprova-
do há 12 anos, mas até hoje 
não saiu do papel. A CMJP foi 
uma das primeiras Casas Le-
gislativas do Brasil a aprovar 
seu próprio Código de Ética.

Lucas pede urgência para Comissão de Ética



Polícia prende empresária 
de JP suspeita de tráfico 
internacional de droga

Página  6

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 3 de março de 2016

Foram realizadas uma 
palestra e vistoria nas 
dependências da empresa

A União se integra ao Dia da Faxina
COMBATE AO AEDES AEGYPTI

A União Superinten-
dência de Imprensa e Edito-
ra está integrada ao Dia da 
Faxina instituído pelo Go-
verno do Estado nos órgãos 
estaduais para combater o 
mosquito Aedes aegypti, 
que transmite os vírus da 
dengue, zika e chikungun-
ya. Ontem, o coordenador 
da Vigilância Ambiental da 
Secretaria da Saúde, Daniel 
Silva de Oliveira, e o agente 
de endemias, Antônio Me-
deiros, ministraram pales-
tra e realizaram vistoria em 
todos os setores do órgão e 
também na parte externa.  
A adesão ao Dia da Faxina 
foi uma decisão da direção 
da empresa, que tem como 
superintendente a jornalis-
ta Albiege Fernandes.

Na sede de A União 
foi encontrada apenas uma 
lata contendo água, que 
poderia ser um criadouro 
do mosquito. “Vocês tra-
tam bem esse ambiente. 
Só encontramos um foco, 
diferente de outros locais 
visitados”, parabenizou Da-
niel Oliveira. Segundo ele, 
a empresa está dentro da 
previsão dos locais onde é 
feita a prevenção.

A vistoria e a palestra 
dos representantes da Se-
cretaria da Saúde foram 
acompanhadas pelos di-
retores do órgão, Murillo 
Padilha (Administrativo), 
Walter Galvão (Técnico) e 
Gilson Renato (Operações). 
Além do trabalho dos agen-
tes da Vigilância Ambien-
tal, também foi realizada, 
através de uma equipe da 
Emlur, a retirada de entu-
lhos nas partes interna e 
externa da empresa. “Todas 
as quartas-feiras vamos 
realizar uma limpeza mais 
abrangente. O factual já é 
feito diariamente”, disse 
Murillo Padilha. 

O que chamou a aten-
ção de Daniel e Antônio foi 
a participação dos servido-
res de A União que se preo-
cuparam em tirar dúvidas 
sobre o mosquito, como 
ele se prolifera, como deve 
ser a prevenção e como de-
nunciar em caso de detec-
tarem suspeita de focos do 
criadouro. “Tenho a certeza 
que vocês serão agentes 
multiplicadores”, pontuou 
o coordenador da Vigilân-
cia Ambiental.

Daniel alertou os ser-
vidores sobre os cuidados 
a partir deste mês por cau-
sa das “famosas” chuvas 
de março, quando pode 

aumentar a infestação do 
mosquito. “Após a chuva se 
preocupem em destruir os 
locais de acúmulo de água”, 
lembrou.

O coordenador da Vi-
gilância Ambiental disse 
que vários órgãos do Esta-
do e também federais estão 
aderindo ao Dia da Faxina 
e para que haja uma maior 
integração todas as quin-
tas-feiras, na sede da Se-
cretaria Estadual da Saúde, 
é realizada a webconferên-
cia diretamente com o Mi-
nistério da Saúde. Ao final 
da palestra foi designado 
o servidor Josélio Costa da 
Silva para participar da we-
bconferência.

Conscientização
Daniel explicou que é 

importante que as pessoas 
que participaram da pales-
tra sejam agentes multipli-
cadores, e fez uma impor-
tante revelação. Ele disse 
que 80% a 90% dos focos 
encontrados durante as vi-
sitas estão nas residências. 
“De cada 100 casas visita-
das, pelo menos 80 pos-
suem um foco do mosquito 
Aedes aegypti”, denunciou.

Para dar dinamismo 
no combate ao mosquito 
transmissor da dengue, 
chikungunya e o vírus da 
zika, o Governo do Estado 
apoia os municípios dis-
ponibilizando kits para os 
agentes de endemias. O kit 
é composto de bolsa, duas 
camisas, prancheta, lanter-
na, prumo, trena, repelen-
te, protetor solar, lápis gra-
fite, caneta esferográfica, 
larvicida e dosador.

Ao fim da palestra, 
Murillo Padilha falou da 
importância da presença 
dos dois servidores da Se-
cretaria Estadual da Saúde 
que tiraram dúvidas dos 
servidores de A União. “É 
importante essa dinâmica 
de prevenção para evitar 
a proliferação de focos do 
mosquito. Vamos dedicar, 
como já está acontecendo 
em outros órgãos, um dia 
da semana para fazer lim-
peza geral. Aqui também 
vai acontecer nas quartas-
feiras”, garantiu.

O Hemocentro da Paraíba 
realizou na manhã de ontem 
o Dia “D” de mobilização e 
combate ao mosquito Aedes 
aegypti. A ação faz parte 
do cronograma estabelecido 
pela instituição para a procu-
ra de possíveis criadouros do 
mosquito.

Liderados pela coordena-

dora da higienização, Silmara 
Alves, os funcionários estive-
ram em todos os setores inter-
nos do Hemocentro e suas de-
pendências, onde recolheram 
copos descartáveis e outros 
objetos que acumulam água 
e se transformam em locais 
adequados para criadouros do 
mosquito.

Silmara reforçou o com-
promisso estabelecido com 
todos os profissionais em di-
vulgar as informações e estar 
atentos a qualquer possibilida-
de de criadouro. “O trabalho 
em equipe é fortalecido para 
que cada um consiga se sentir 
responsável tanto pela limpe-
za, quanto pela conscientiza-

ção da comunidade”.
Além do mutirão de limpe-

za, o grupo também realizou 
um trabalho educativo junto 
aos pacientes, doadores e vi-
sitantes com a distribuição de 
material informativo sobre as 
maneiras de evitar as doenças.

A diretora-geral do He-
mocentro, Sandra Sobreir, ex-

plicou que essa ação é realiza-
da todos os dias pelo pessoal 
da limpeza e intensificada 
pelo mutirão nas quartas-fei-
ras. “A limpeza contínua nos 
possibilita a segurança pela 
qualidade, além de facilitar 
na hora de mobilizar e cons-
cientizar mais pessoas neste 
processo”, destacou.

Hemocentro da Paraíba realiza Dia “D” contra mosquito 

Cardoso Fiho                 
josecardosofilho@gmail.com

Agente de 
endemias 
destacou a
importância 
dos servidores 
se tornarem 
agentes 
multiplicadores 

Equipe da Emlur retirou entulhos, enquanto agentes e diretores visitaram dependências de A União; servidores tiraram dúvidas na palestra  

Na vistoria, o agente Daniel Oliveira encontrou apenas uma lata com água em A União que poderia se tornar criadouro do mosquito

FOTOS: Edson Matos
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Polícia prende empresária de JP e 
dois cúmplices suspeitos de tráfico
Edilson Barbosa, de 35 
anos, é preso do PB 1 e é 
considerado o chefe

Atestados médicos em 
branco e com assinaturas fo-
ram encontrados na residên-
cia do servidor da Prefeitura 
de Cabedelo e ex-vereador de 
Bananeiras, Juliano Gusmão de 
Sousa, 39 anos, preso na terça-
feira (1º), em Cabedelo, pela 
Delegacia de Defraudações e 
Falsificações (DDF) de João 
Pessoa. O material foi apreen-
dido durante cumprimento de 
mandado de busca e apreen-
são em quatro endereços do 
preso que, segundo investiga-
ções, é suspeito da prática de 
fraudes superiores a R$ 300 
mil em cobranças indevidas. 

De acordo com o delega-
do Lucas Sá, da DDF, Juliano 
trabalhava em uma empresa 
de cobranças em João Pessoa e 

foi desligado no início de 2015. 
“Mesmo assim, ele se apro-
priou indevidamente de in-
formações do banco de dados 
da empresa e passou a cobrar 
valores diretamente aos clien-
tes, recebendo esses valores 
em contas pessoais. Salienta-
mos ainda que o estelionato 
era praticado há mais de um 
ano e mesmo após saber que 
a empresa havia comunicado o 
fato à delegacia especializada, 
Juliano continuou a praticar 
as fraudes”, explicou, acrescen-
tando que o dano dos golpes 
pode ser ainda maior, visto que 
já foi apurado que Juliano fez 
vítimas em outras cidades da 
Paraíba e em outros estados, 
como Rio Grande do Norte e 
Pernambuco.

“A DDF conseguiu com-
provar à Justiça paraibana, 
através de suas investigações 
e diligências, que o suspeito 
agiu de maneira criminosa e 
reincidente, não temendo ne-
nhum tipo de represália e com 
o agravante de coagir ex-fun-
cionários da empresa em que 
trabalhou para que as medidas 
judiciais não fossem tomadas. 
Isso demonstrou a necessida-
de de sua prisão preventiva, 
para que a conduta criminosa 
fosse cessada”, frisou Lucas Sá.

A Polícia Civil orienta que 
outras vítimas de Juliano Gus-
mão entrem em contato com a 
delegacia por meio do telefone 
3218-5333 e compareçam à 
delegacia, situada no bairro do 
Geisel, em João Pessoa.

Uma ação integrada de 
policiais civis e militares da 7ª 
Área Integrada de Segurança 
Pública (Aisp), que tem sede 
em Mamanguape, Litoral Nor-
te, fechou um local destinado 
à rinha de galo na zona Rural 
do Município de Itapororoca. 
A ação de enfrentamento a 
crimes ambientais aconteceu 
na sexta-feira (28) e resultou 
na apreensão de 29 galos de 
briga, sendo quatro em esta-
do grave, com apoio do desta-
camento da cidade e ainda da 
Guarda Municipal.

De acordo com o delega-
do Seccional da Aisp, Walter 
Brandão, a prática de rinha 
estava sendo acompanhada 
por investigadores, que iden-
tificaram que o local abrigava 
diversos animais, submetidos 
a lutas frequentes. “A nossa 
equipe constatou que muitas 
vezes as rinhas seguiam até a 
morte dos galos contendores, 

tudo isso mediante apostas 
que chegavam a altas cifras 
de até R$ 2 mil. No momento 
da abordagem policial, várias 
pessoas foram flagradas assis-
tindo a uma luta”, explicou. 

Um livro de anotações 
também foi apreendido no lo-
cal, com registros de apostado-
res e definição de programas 
de lutas, além de uma balança 
para pesagem, seringas, me-
dicações anabolizantes para 
aumentar o desempenho dos 
galos, antinflamatórios, fitas 
adesivas, tesouras cirúrgicas, 
limas amoladoras, esporas 
e bicos artificiais e diversas 
roupas para transporte dos 
animais, com identificação das 
equipes de galos competido-
res. Segundo a polícia, o local 
também possuía instalações 
físicas que demonstravam a 
sua adaptação para atividade 
ilícita, com a construção das 
áreas das lutas e chiqueiros 

em alvenaria, para acomoda-
ção dos animais. 

Foram detidas para es-
clarecimentos 35 pessoas, e 
três delas foram autuadas em 
flagrante pelo crime de maus-
tratos a animais, previsto no 
Artigo 32, da Lei 9.605/98. 
Um adolescente também foi 
apreendido ao comprar ani-
mais que saíam das lutas em 
estado grave e os tratava para 
posteriormente vendê-los.

Walter Brandão acres-
centou que devido à quanti-
dade de material e de animais 
foi solicitado apoio da Força 
Tática da 2ª Companhia In-
dependente de Mamanguape 
e do Batalhão Ambiental de 
João Pessoa, para quem foram 
encaminhados os animais. “O 
proprietário do sítio não foi 
encontrado no local, porém já 
está devidamente identifica-
do, razão pela qual as investi-
gações continuam”, finalizou.

Bárbara Falcão de Andrade, 21 anos; Sueli da Silva Santos, 36 anos e José Eudes da Silva, 31 anos Delegada de Polícia Júlia Valeska, (foto), responsável pela prisão dos acusados, ao lado de colegas

Área fechada com proteção plástica, usada como rinha, onde os galos eram colocados para brigar 

A Polícia Civil da Paraíba, 
por meio de um trabalho in-
vestigativo realizado pela De-
legacia de Crimes contra o Pa-
trimônio (Roubos e Furtos) da 
capital, prendeu, na tarde de 
segunda-feira (29), três pes-
soas suspeitas de tráfico in-
ternacional de drogas. Foram 
presos: José Eudes da Silva, de 
31 anos; Bárbara de Andrade 
Falcão, de 21 anos, e Sueli da 
Silva Santos, de 36 anos. 

De acordo com a delega-
da Júlia Valeska, a prisão do 
trio aconteceu após quatro 
meses de investigação. Eles 

são suspeitos de integrar uma 
organização que agia em cri-
mes patrimoniais na região 
de João Pessoa. “Quando co-
meçamos os levantamentos, 
passamos a prender várias 
pessoas que faziam parte do 
esquema criminoso. A partir 
dos depoimentos, das infor-
mações, nós conseguimos 
chegar até o nome de Edilson 
Barbosa, de 35 anos. Ele cum-
pre pena no Presídio PB1 e é 
considerado o chefe da orga-
nização. De dentro do sistema 
penitenciário ele repassava 
as ordens para sua compa-
nheira, Bárbara de Andrade 
Falcão. Aqui fora, ela era res-
ponsável por arregimentar 
pessoas, contratar gente para 
realizar o transporte de en-

torpecentes, servindo como 
‘mulas’ do tráfico, comprar 
armas de fogo e o dinheiro 
para isso vinha sempre de 
outros crimes, como assaltos 
e vendas de droga”, explicou. 

O delegado adjunto da 
Roubos e Furtos, Felipe Ri-
beiro,  disse que Bárbara é 
empresária do ramo de con-
fecções e tem duas lojas em 
João Pessoa, porém não há 
registros de que as empresas 
serviam de ponte para o cri-
me. “O que apuramos foi que 
Bárbara, a mando do compa-
nheiro, organizou a compra 
de drogas vindas do Paraguai, 
cerca de cinco quilos de pasta 
base de cocaína. Para que a 
droga chegasse até a Paraíba 
ela contratou Sueli e José Eu-

des para que eles realizassem 
o transporte. José Eudes teria 
alugado um veículo e foi até a 
cidade de Coronel Sapucaia, 
no Mato Grosso do Sul, mas 
como estava irregular com o 
carro, a empresa acionou a 
polícia, que começou a juntar 
todas as peças. Como Bárba-
ra e Edilson já estavam sendo 
investigados, conseguimos 
chegar até esse esquema e 
prender em flagrante todos 
os integrantes da organiza-
ção criminosa, sendo que 
Sueli foi flagrada com a dro-
ga”, disse Ribeiro. 

Os presos vão responder 
pelos crimes de organização 
criminosa e tráfico interna-
cional de drogas. Eles serão 
ouvidos e depois encaminha-

dos para unidades prisionais 
do Estado. Edilson Barbosa, 
como já cumpre pena, per-
manecerá no PB1 e esses 
dois tipos de crimes serão 
acrescentados em sua ficha. 
Ainda segundo a delegada 
Júlia Valeska, desde o ano 
passado, mais de 20 pessoas 
integrantes dessa organiza-
ção já foram presas por vá-
rios tipos de crimes, porém 
as investigações continuam e 
outros podem ser identifica-
dos e presos. 

Mais prisões
Após a prisão de José 

Eudes, a Delegacia de Crimes 
contra o Patrimônio (Roubos 
e Furtos) conseguiu identi-
ficar mais três pessoas que 

estariam realizando assaltos 
a residências no bairro do 
Bessa, em João Pessoa. 

Segundo o delegado Al-
drovilli Grisi, os presos são 
suspeitos de invadir uma 
casa no Bessa e levarem vá-
rios objetos do local. “Um dos 
presos já tinha trabalhado 
na residência e deu todas as 
indicações para o bando rea-
lizar o assalto. Quem levou 
os suspeitos para o delito foi 
José Eudes, que faz o serviço 
de motorista alternativo e 
também estava envolvido no 
crime de tráfico internacio-
nal de drogas. Após a prisão 
dele, conseguimos chegar aos 
outros”, frisou Grisi.  Todos 
os presos vão responder por 
roubo qualificado.

Ação integrada de segurança 
fecha rinha em Itapororoca

Ex-vereador de Bananeiras é 
detido em Cabedelo por fraudes

PRF recaptura um fugitivo da 
penitenciária média da capital 

Um fugitivo da Peniten-
ciária de Segurança Média de 
João Pessoa foi recapturado 
pela Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) na madrugada de on-
tem, na unidade operacional 
de Mamanguape, localizada na 
BR-101, na zona da Mata Nor-
te da Paraíba. Condenado pela 
prática de assalto, o homem foi 
encontrado pelos policiais em 
um ônibus que fazia a linha en-
tre Natal (RN) e João Pessoa.

A prisão ocorreu em uma 
abordagem de rotina. Durante 
a fiscalização, os PRFs desco-
briram que os documentos 
usados pelo fugitivo da Jus-
tiça eram falsos. Os agentes 

fizeram algumas verificações 
e descobriram o verdadeiro 
nome do homem, que era com-
pletamente diferente daquele 
usado nos documentos.

Além de ter que cumprir 
o restante da pena pelo crime 
de roubo, o homem ainda res-
ponderá pelo crime de uso de 
documento falso. Ele estava 
foragido desde junho do ano 
passado. O flagrante foi reali-
zado na Delegacia da Polícia 
Civil de Mamanguape.

Moto recuperada
Outra equipe de policiais 

rodoviários federais recupe-
rou, às 21h da terça-feira (1º), 

uma motocicleta Honda CB 
300 R que havia sido roubada 
minutos antes em Mata Re-
donda, na BR-101, na Mata Sul. 

A vítima foi até a unidade 
da PRF naquela rodovia para 
comunicar o fato. De imediato, 
os policiais saíram em diligên-
cia na tentativa de capturar os 
assaltantes e recuperar a moto. 
Alguns quilômetros depois, a 
CB 300 foi encontrada aban-
donada em uma via paralela à 
BR- 101. Os agentes recolhe-
ram a moto e providenciaram a 
sua devolução ao proprietário. 
A dupla de assaltantes utilizou 
a motocicleta para praticar al-
guns assaltos na região.

FotoS: Secom-PB
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Enquete

Muitas vezes o 
rapaz avisa, sinaliza 
que o pedestre e 
os carros devem 
parar, o trem 
também apita, mas 
os motoqueiros e 
motoristas não têm 
o mínimo de res-
peito e passam nas pressas pelos trilhos. 
Se arriscando e colocando em risco a vida 
de outras pessoas também. Já vi muitos 
casos de negligência dos motoristas. 
Algumas vezes em um dos acidentes que 
eu presenciei uma pessoa morreu.

Edilma da Silva
Operadora de caixa

Precisa de mais 
sinalização porque 
está muito peri-
goso por aqui. Já 
presenciei muitos 
acidentes nessa 
área, em um deles 
uma moto bateu 
em um carro. Nesse 
caso apenas uma maior sinalização teria 
evitado o acidente que por sorte não teve 
feridos graves. Mas não é sempre que se 
pode contar com a sorte, é bom resolver 
o problema de uma vez e evitar acidentes 
futuros.

EdiglEy dE araújo 
Estudante

A sensação que a 
gente tem é que 
não adianta o quan-
to a gente fale ou 
denuncie nunca dá 
jeito. Já presenciei 
vários acidentes 
por aqui, em um 
deles um carro foi 
atravessar a linha do trem nas pressas e 
atingiu uma mulher que passava no local. 
A sinalização existe mas não resolve 
o problema, talvez se colocassem uma 
cancela ajudasse mais e evitaria muita 
coisa. 

maria aparEcida
Comerciante

A falta de sinalização 
é um grande risco 
para crianças, idosos 
e todos que têm que 
passar por aqui. Mas 
também tem várias 
outras coisas que 
podem mudar para 
diminuir os acidentes, 
como  a conscientização dos motoristas. Eu 
mesmo passo por esse cruzamento e quase 
fui atropelado por carros várias vezes. Eles 
não respeitam nem os pedestres e nem a 
sinalização atravessando em alta velocidade 
pelo cruzamento.

FranciSco SEbaStião 
Autônomo

O que mais a gente 
vê por aqui não é 
nem tanto a falta de 
sinalização, porque 
isso existe, muitos 
semáforos estão 
com as lâmpadas 
quebradas. Mas além 
disso, os motoristas 
não respeitam a sinalização, eles escutam 
o trem chegando, visualizam que é proi-
bido passar, mas passam mesmo assim. É 
preciso que os motoristas também tomem 
consciência da importância de respeitar a 
sinalização.  

joão da Silva
 Sinalizador

Eu acho que os aci-
dentes são normais 
em relação a grande 
quantidade de carros 
que tem na Grande 
João Pessoa e que 
passam pelos trilhos. 
Na minha opinião, a 
sinalização também 
está acontecendo, pelo menos na maioria 
dos lugares onde eu passo vejo sinalização. 
Só acho que deveria ter cancelas nesses 
locais onde passam os trens, isso ajudaria 
a reduzir grande parte dos problemas de 
acidentes. 

FranciSco dE aSSiS
Funcionário público 

Nós não temos segu-
rança alguma. Deveria 
ter mais placas, mais 
sinalização. Outra coi-
sa que ocorre muito 
é o trem não apitar. 
Eles precisam avisar 
que estão chegando 
porque muitas vezes 
o pedestre ou o motorista não está prestan-
do atenção e acaba atravessando sem olhar. 
Já presenciei um acidente onde um rapaz em 
uma bicicleta foi atingido por um trem, uma 
simples buzinada antes do condutor do trem 
teria evitado.

abrahão iSaquE
Estudante

Todo mundo que 
mora aqui sabe e 
presencia casos 
de acidentes ou de 
quase acidentes. 
A sinalização com 
certeza é pouca, 
ela existe mas 
deveria melhorar. 
Tem gente que passa por aqui e nem 
sabe que é local de passagem de trens. 
Muitos idosos e crianças se arriscam 
sem ter ajuda alguma. Com certeza uma 
maior sinalização ajudaria a diminuir os 
acidentes.

 jEan da Silva
 Garçon

Falta de segurança nas linhas 
de trens preocupa pessoenses 
População pede sinalização 
nos trechos de passagens dos 
trens na Grande João Pessoa

Iluska Cavalcante
Especial para A União

FotoS: ortilo Antônio

A semana para os paraibanos 
começou com uma tragédia difícil de 
ser esquecida. Na segunda-feira (29), 
ocorreu um acidente envolvendo um 
trem e um ônibus, em Várzea Nova, 
Santa Rita. Até agora, quatro pessoas 
morreram e seis permanecem inter-
nadas no Hospital Estadual de Emer-
gência e Trauma, em João Pessoa. Essa 
tragédia fez muita gente questionar a 
segurança nos trilhos. E por esse mo-
tivo, o Jornal A União foi às ruas para 
saber se na opinião das pessoas os 
trechos de passagens de trens preci-
sam ou não de mais sinalização. 

Os moradores da Ilha do Bispo 
foram unânimes na resposta e dis-
seram que está faltando segurança 
nas linhas dos trilhos daquela região. 
Alguns colocaram a culpa na falta de 
sinalização e outros foram além, di-
zendo que o motivo dos acidentes 
também é a falta de conscientização 
dos motoristas e dos pedestres. 

Um funcionário da Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), 
que não quis se identificar, relatou que 
quase foi atropelado diversas vezes 
enquanto tentava sinalizar a chegada 
dos trens. Ele explicou que os motoris-
tas sempre apressados não esperam 
os trens passarem para atravessarem 
o cruzamento. A maioria atravessa 
em alta velocidade, correndo o risco 
de não dar tempo e ser atingida pela 
locomotiva. 

Táxis podem circular em faixas exclusivas de ônibus em JP
A partir da próxima segun-

da-feira (7), as faixas exclusivas 
para ônibus à direita serão libera-
das para a circulação de táxi com 
passageiro.  A Superintendência 
Executiva de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP) explica que está aten-
dendo reinvindicação de taxistas 
cadastrados na cidade de João 
Pessoa e usuários. A autorização 
tem como objetivo agilizar as via-
gens sem prejuízo ao transporte 
coletivo.

Esta medida beneficia exclu-

sivamente taxistas cadastrados na 
Semob-JP, em qualquer horário e 
dia da semana em todas as faixas 
exclusivas de ônibus existentes e 
a serem implantadas no municí-
pio de João Pessoa.

O superintende da Mobili-
dade, Carlos Batinga, falou que 
a liberação será usufruída por 
taxistas com passageiros. “Esta 
permissão é apenas para as faixas 
que ficam à direita nas vias, quan-
do esta faixa é no lado esquerdo, 
a exemplo do anel externo da La-

goa, não é permitido o uso pelos 
táxis e continua exclusiva aos ôni-
bus”, explicou.

Durante os primeiros dias da 
concessão, a Semob-JP continuará 
monitorando e avaliando a circu-
lação nas faixas, sempre priman-
do pela velocidade dos coletivos.

Existe faixa exclusiva no anel 
externo da Lagoa, Viaduto Miguel 
Couto, Avenida Cardoso Vieira, 
Avenida Candido Pessoa e Avenida 
Sanhauá até o Terminal de Integra-
ção do Varadouro. Após o terminal, 

a faixa segue pela Rua Padre Aze-
vedo, Rua Padre Meira até o cruza-
mento da Avenida General Osório 
com a Rua Guedes Pereira e na 
Avenida Epitácio Pessoa.

CTB
Atualmente, a infração para 

o motorista que for pego dirigin-
do em corredores de transporte 
coletivo é gravíssima com multa 
de R$191,54, além de 7 pontos na 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH). A mudança no Artigo 184 

do Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB) foi publicada no Diário Ofi-
cial da União do dia 31 de julho de 
2015. Antes, trafegar na faixa ex-
clusiva era considerado infração 
leve (3 pontos) sujeita a multa no 
valor de R$53,20.

Os motoristas de ônibus que 
saírem de sua faixa exclusiva tam-
bém estão sujeitos à autuação 
pelo CTB no valor de R$85,13. A 
infração é considerada média e 
acarreta em 4 pontos na Carteira 
de Habilitação.

A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

Trauma atende 16 pessoas vítimas de choque em 2016
O Hospital de Emergência e 

Trauma Senador Humberto Luce-
na, em João Pessoa, realizou até 
o último mês de fevereiro aten-
dimento a 16 pessoas vítimas de 
descargas elétricas provenientes 
de várias cidades da Paraíba. O nú-
mero foi um pouco menor do re-
gistrado no mesmo período do ano 
passado com 19 vítimas. Foram 
108 atendimentos durante todo o 
ano de 2015.

Os números são preocupan-
tes, já que a maioria dos aciden-
tes ocorreu durante atividades 
domésticas cotidianas. Dados da 
Associação Brasileira de Conscien-
tização para os Perigos da Eletri-
cidade (Abracopel) apontam que 
houve um aumento no País de mais 
de 50% das vítimas da faixa etária 
entre 0 e 5 anos, de 2014, com 20 
mortes, para 2015, com 32 mortes, 
sendo as causas mais frequentes 
tomadas sem proteção, fios desen-
capados, fuga de corrente em ele-
trodomésticos, entre outras. 

Conforme as estatísticas, hou-
ve queda de mortes nas faixas etá-

rias entre 6 e 10 anos: foram 21 
mortes em 2013, 14 mortes em 
2014 e 12 em 2015. Já na faixa 
etária jovem da população, entre 
os 11 e 20 anos, houve uma que-
da, em média, de 10% entre 2013 
e 2015. Foram 81 mortes em 2013, 
73 em 2014 e 63 em 2015. Outra 
faixa etária campeã de mortes, en-
tre 21 e 40 anos, também teve que-
da de 15% entre 2014 (325 mor-
tes) e 2015 (270).

Segundo o chefe da Subseção 
de Relações Públicas e Assessoria 
de Imprensa da 5ª Seção do Esta-
do Maior Geral (EMG) do Corpo 
de Bombeiros Militar da Paraíba 
(CBMPB), Greyce Hayana, a maio-
ria dos acidentes dessa natureza 
pode ser evitada com alguns cui-
dados básicos. Ela explica o que 
fazer de imediato em caso de cho-
que elétrico. “Em primeiro lugar, é 
manter a calma, ligar para o ser-
viço de emergência 193 e não se 
aproximar da vítima antes de des-
ligar a chave geral”, destacou. 

A orientação, caso a pessoa 
não consiga desligar a chave geral 
é “tentar afastar a vítima dos fios 
eletrizados com o auxílio de mate-
riais isolantes como borracha ou 

madeira”, explicou Greyce Hayana. 
Pessoas que vão utilizar algum 

aparelho elétrico estando molha-
do, choques devido ao descuido de 
deixar fios desencapados, crian-
ças que colocam dedos ou mesmo 
objetos nas tomadas que não têm 
protetores vendando, estão entre 
os acidentes mais frequentes.

Também é bastante comum 
quando uma lâmpada queima a 
pessoa fazer essa troca sem des-
ligar a energia elétrica da resi-
dência. “Quando for trocar uma 
lâmpada queimada em sua casa, 
desligue a energia geral porque 
caso  a pessoa pegue no bocal ou 
na extremidade em alumínio da 
lâmpada, o risco é grande de des-
carga elétrica”, alertou. 

Em casos de urgências, entre 
em contato com o Corpo de Bom-
beiros no 193 e confira dicas de 
segurança fazendo o download 
da Cartilha de Prevenção de Aci-
dentes disponível no site: http://
www.bombeiros.pb.gov.br/pre-
vencao-de-acidentes/

DESCARGA ELÉTRICA

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

Dicas para evitar acidentes

• Evite deixar fios desencapados, fiações antigas, tomadas sem proteção, extensões com 

muitos aparelhos conectados à mesma tomada;

• Não execute nenhum serviço elétrico (trocar lâmpadas, instalar ou realizar manutenção de 

chuveiros) sem antes desligar a chave geral na caixa de distribuição; 

• Evite ligar diversos aparelhos elétricos nos benjamins (T), pois tal ação poderá causar uma 

sobrecarga elétrica; 

• Jamais use aparelhos elétricos ou eletrônicos quando estiver molhado;

• Utilize protetores nas tomadas para evitar que as crianças coloquem as mãos de maneira 

inadvertida;

• Contrate um técnico para realizar vistorias e manutenção periódicas nas instalações 

elétricas.
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Protetores evitam que crian-
ças sejam vítimas de choque 

ao colocar a mão nas tomadas
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Portugal aposta no Brasil e PB 
deve receber turistas da França
Operadoras de turismo 
procuram informações 
sobre destinos no Estado

O primeiro dia da Bolsa 
de Turismo de Lisboa, aberta 
ontem, permite aos brasileiros 
terem uma impressão de que a 
Europa está de olho no Brasil e 
pretende conhecer as novida-
des e vender mais. No estande 
coordenado pela Embratur 
- Instituto Brasileiro de Turis-
mo o movimento foi intenso 
durante todo o dia e executi-
vos de várias operadoras de 
turismo estiveram também no 
espaço reservado para a Paraí-
ba na intenção de obter mais 
informações sobre o destino.

Cecília Barbosa disse 
que o espaço ocupado pela 
PBTur - Empresa Paraibana 
de Turismo atendeu vários 
operadores de turismo da 
Europa, entre eles, Charlot-
te Nicolau, do grupo francês 
Trave Team, que se mostrou 
interessada em levar grupos 
de turistas para João Pessoa 
futuramente, e Adelino Sales, 
executivo da JM Vacantions, 
do Canadá. Para hoje, está 
agendada uma reunião com 
uma operadora da Grécia.

Durante todo o dia, o es-
tande brasileiro na Bolsa de 
Lisboa esteve movimentado 
também por diversas autori-
dades, entre elas o primeiro 
ministro de Portugal, Passos 
Coelho, o ministro do Turismo, 

Henrique Alves, e o presidente 
da Embratur, Vinícius Lum-
mertz. O dirigente da Embratur 
disse que a Paraíba será um 
dos destinos em alta na próxi-
ma temporada e enfatizou que 
mais de 400 profissionais do 
turismo da Europa têm agen-
da com empresas brasileiras 
para comercializar pacotes.

TAP
A Transporte Portugal in-

formou, por meio de sua asses-
soria, que está investindo no 
mercado brasileiro, revelando 
que está disponibilizando reu-
niões com mais de 200 profis-
sionais do Brasil para agendar 
reuniões com representantes 
da companhia aérea em vários 
países da Europa. A empresa 
é a que tem um dos maiores 
números de voos para o Brasil, 
em especial, para o Nordeste, 
onde está nos mercados da 
Bahia, Pernambuco, Ceará e 
Rio Grande do Norte.

Espaço ocupado 
pela PBTur - Em-
presa Paraibana 
de Turismo - 
atendeu vários 
operadores de 
turismo da Europa

Na Bolsa de Turismo de Lisboa, aberta ontem, Embratur garante que a Paraíba será um dos destinos em alta na próxima temporada

FOTO: Divulgação

Karine Melo
Da Agência Brasil

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

O Complexo de 
Pediatria Arlinda Mar-
ques, que integra a 
rede hospitalar do Es-
tado, iniciou ontem a 
programação alusiva à 
formatura das turmas 
de residentes multipro-
fissionais em Saúde da 
Criança e em Pediatria. 
As atividades come-
çaram com o descer-
ramento da placa na 
administração do hospi-
tal. À noite, aconteceu 
a colação de grau, no 
auditório do Conselho 
Regional de Medicina 
do Estado da Paraíba 
(CRM- PB). Ao todo, são 
nove formandos, sen-
do cinco em Pediatria 
e quatro em Residência 
Multiprofissional em 
Saúde da Criança.

Esta é a primeira 
turma de especialistas 
multiprofissionais em 
Saúde da Criança que 
está sendo formada no 
Arlinda Marques. Na 
ocasião, o diretor-geral 
do Complexo de Pedia-
tria, Cláudio Teixeira 
Regis, manifestou sua 
satisfação pela conclu-
são de mais uma etapa 
da Residência Multipro-
fissional em Saúde da 
Criança (Remusc)  .

De acordo com a 
coordenadora de Re-
sidência Médica em 
Pediatria, Eugênia Mo-

reira Fernandes Mon-
tenegro, a Comissão 
de Residência Médica 
(Coreme) atualmente é 
responsável por cinco 
programas de residên-
cia médica: ortopedia, 
anestesiologia, medici-
na intensiva, pediatria 
e agora gineco-obstetrí-
cia. Ela explicou que o 
Coreme utiliza os mais 
variados campos de prá-
tica e corpo docente de 
grande impacto na vida 
acadêmica do Estado e 
conduz seus programas 
de forma eficiente e 
com resultados perce-
bidos em todo o País, 
como por exemplo, a 
colocação da aneste-
siologia em quarto lu-
gar no Brasil. “Nossos 
egressos são devolvidos 
ao mercado de trabalho 
com formação especia-
lista diferenciada, aptos 
a títulos de especialista pe-
las respectivas sociedades, 
além de preparo para a 
assistência e também para 
a docência”, destacou. 

O Programa de 
Residência Multipro-
fissional em Saúde da 
criança (Remusc) teve 
seu projeto aprovado 
pela Portaria Conjunta 
Nº 11 de 18 de dezem-
bro de 2013. A primeira 
turma de residentes ini-
ciou suas atividades em 
março de 2014.

Formadas primeiras 
turmas de residentes 

SaÚde da Criança e PediaTria
Dólar vai a R$ 3,88, 
menor valor do ano

O dólar comercial caiu pelo segundo 
dia consecutivo. A moeda norte-americana 
fechou o pregão com queda de 1,35%, 
cotada a R$ 3,88 na venda, o menor patamar 
deste ano. Anteontem o dólar caiu 1,56%, 
encerrando em R$ 3,941. Na Bolsa de Valores 
de São Paulo, o Ibovespa, principal índice da 
bolsa brasileira, terminou o dia em 44.893 
pontos, com alta de 1,75%. O resultado 
positivo também veio na sequência de uma 
alta na terça-feira, quando o Ibovespa subiu 
3,1% e encerrou em 44.122 pontos.

Curtas

Extensão em 
música da UFPB

Quatro alunos da rede estadual 
de ensino conquistaram vagas no curso 
de extensão em música da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). Os alunos murilo 
Farias, de 16 anos, que cursa a 1ª série 
do Ensino médio (Em) no Liceu Paraibano, 
Estela marinho, 14 anos, cursando a 1ª 
série do Em, Amanda Camilo, de 15 anos, 
também da 1ª série do Em e George Costa, 
16 anos, curando a 2ª série do Em, todos 
no Sesquicentenário, foram aprovados em 
um processo de seleção.

Santa Rita fica 
sem água hoje

A Companhia de Água e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa) realiza, hoje, o serviço 
de manutenção preventiva nas estações 
elevatória e de tratamento de água que 
atendem o município de Santa Rita. Em 
consequência, haverá interrupção no 
fornecimento d’água, das 8h às 23h, 
em toda a cidade de Santa Rita, com 
exceção do conjunto Eitel Santiago e 
Várzea Nova. mais informações podem 
ser obtidas gratuitamente através do 
telefone 115.

Motoristas farão 
teste do cabelo 
para a detecção 
do uso de drogas

Os motoristas profissio-
nais de todo o Brasil estão 
obrigados, desde ontem, a fa-
zer exames toxicológicos de 
larga janela de detecção, em 
cumprimento à Deliberação 
145, de dezembro de 2015, 
do Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran). Co-
nhecido como teste do cabe-
lo, esse exame permite iden-
tificar o uso de drogas por 
um período de, pelo menos, 
90 dias antes da coleta.

Na avaliação do coor-
denador do SOS Estradas, 
Rodolfo Rizzotto, trata-se 
de uma medida “extraordi-
nária”. “É a primeira medida 
que se toma no País desde 
1998, quando entrou em 
vigor o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB). Não havia 
nenhuma medida para com-
bater o uso de drogas por 
quem dirige de forma pro-
fissional”, disse. Ele destacou 
que o exame não visa à fisca-
lização, mas à prevenção.

Autor do estudo “As dro-
gas e os motoristas profis-
sionais”, Rizzotto informou 
que, nos Estados Unidos, as 
próprias empresas tiveram, 
há dez anos, a iniciativa de 
fazer o teste do cabelo e con-
seguiram praticamente zerar 
os acidentes envolvendo mo-
toristas sob efeito de drogas. 
Naquele país, o teste de uri-
na é obrigatório há 30 anos, 
mas apresenta detecção de 
menor número de dias.

Parques infantis e espaços 
abertos ou fechados usados 
para a prática de exercícios fí-
sicos de profissionais ou ama-
dores podem engrossar a lista 
de restrições previstas pela  Lei 
Antifumo (9.294/96). A medi-
da, proposta no Projeto de Lei 
do Senado (PLS) 344/13, foi 
aprovada ontem em decisão 
terminativa pela Comissão de 
Assuntos Sociais do Senado. 
Significa que, se não houver 
apresentação de recurso para 
apreciação da matéria no Ple-
nário do Senado, o texto segui-

rá para a Câmara dos Depu-
tados, onde será votado. Pela 
proposta, o consumo de cigar-
ros, cigarrilhas, charutos, ca-
chimbos e outros produtos se-
melhantes fica proibido nesses 
locais e também em ginásios e 
estádios esportivos. Na justifi-
cativa apresentada na propos-
ta, o autor, o ex-senador Paulo 
Davim (PV-RN), afirmou que a 
meta é impedir que as crianças 
fiquem expostas aos efeitos 
maléficos dos produtos fumí-
geros. O parlamentar também 
ressaltou a preocupação com a 
preservação da saúde dos atle-
tas e frequentadores de espe-
táculos em espaços esportivos.

Projeto pode proibir 
fumo em locais públicos

ParqueS, gináSiOS e eSTádiOS

Um pedido de vista con-
junto adiou a votação do pare-
cer sobre o Projeto de Lei (PL) 
7.420/2006, que estabelece a 
Lei de Responsabilidade Edu-
cacional. A proposta trata da 
qualidade da Educação Bási-
ca e da responsabilidade dos 
gestores públicos em sua pro-
moção e é uma das exigências 
do Plano Nacional de Educação 
(PNE). O texto, que está em dis-
cussão em uma comissão espe-
cial da Câmara dos Deputados, 
é um substitutivo do deputado 
Bacelar (PTN-BA)  e tem como 

ponto principal a noção de 
“responsabilidade educacio-
nal”, que seria o dever dos ges-
tores públicos em assegurar 
as condições necessárias para 
garantia do direito à educação 
básica, “sem retrocessos”.

Pela proposta, estados 
e municípios teriam que se 
comprometer com a execução 
de metas que promovam o 
avanço da sua qualidade, exa-
tamente como prevê o PNE. 
Entre os elementos que asse-
gurariam essa qualidade estão 
a garantia de titulação mínima 
de professores, formação con-
tinuada e condições adequadas 
de trabalho, dentre outros.

Votação de projeto que 
estabelece lei é adiada

reSPOnSabilidade eduCaCiOnal

Alana Gandra
Da Agência Brasil



Evo Morales é derrotado 
em referendo na Bolívia 
para tentar 4º mandato
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Maioria do STF aceita denúncia
contra o presidente da Câmara

A maioria dos ministros 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) votou pela aber-
tura de ação penal contra o 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) e a ex-deputada 
federal e atual prefeita de 
Rio Bonito (RJ), Solange Al-
meida. 

Seguindo o voto do re-
lator, ministro Teori Zavacki, 
os demais ministros enten-
deram que há indícios de 
que Cunha recebeu US$ 5 
milhões de propina por um 
contrato de navios-sondas 
da Petrobras. Até o momen-
to, seis dos 11 ministros da 
Corte aceitaram a denúncia 
contra Cunha e Solange. 

Os ministros Edson Fa-
chin, Luiz Roberto Barroso, 
Marco Aurélio e Cármen 
Lúcia acompanharam voto 
do relator, ministro Teori 
Zavascki. O ministro votou 
pelo recebimento parcial da 
denúncia apresentada pela 
Procuradoria-Geral da Re-
pública, por entender que 

há indícios de que o presi-
dente da Câmara pressionou 
um dos delatores da Lava 
Jato para receber propina.

A sessão foi suspensa 
e será retomada hoje, com 
os votos dos demais minis-
tros que compõem a Corte. 
Se o resultado for manti-
do, Cunha e Solange passa-
rão à condição de réus no 
processo.

Procuradoria
Em sustentação oral 

no início da sessão de hoje, 
o procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, dis-
se que Cunha usou o cargo 
para receber US$ 5 milhões 
em propina. ‘Portanto, o que 
se pode afirmar é que houve 
pagamento de propina nas 
sondas, o deputado e a de-
putada, ambos, utilizaram o 
cargo para pressionar e for-
çar o pagamento de propina. 
O deputado Eduardo Cunha 
recebeu, no mínimo, US$ 5 
milhões, e eles indicaram a 
forma de lavagem do dinhei-
ro”, disse Janot.

No julgamento, a defe-
sa de Cunha desqualificou o 
depoimento dos delatores, 
e a defesa da ex-deputada 
afirmou que ela nunca pe-
diu, nem recebeu dinheiro 
desviado da Petrobras.

Seis ministros votaram 
pela abertura de ação 
penal contra Cunha

André Richter
Da Agência Estado

A sessão do STF que analisava a denúncia contra Cunha foi suspensa e será retomada hoje com os votos dos demais ministros

FOTO: José Cruz/Agência Brasil

O senador Telmário Mota 
(PDT-RR) será o novo relator 
da representação contra o 
senador Delcídio do Amaral 
(PT-MS) no Conselho de Ética 
do Senado. O nome de Telmá-
rio foi sorteado ontem, depois 
que o relator originário do 
caso, senador Ataídes de Oli-
veira (PSDB-TO), foi impugna-
do porque seu partido apoiou 
a representação.

Antes do sorteio de Te-
mário, no entanto, houve certo 
constrangimento na reunião 
do conselho, porque vários 
senadores pediram para se-
rem retirados do sorteio. “Não 
queriam por foro íntimo”, ex-
plicou o presidente do colegia-
do, senador João Alberto Sou-
za (PMDB-MA). “É permitido 
pelo regimento que quem não 
queira não seja relator. Alguns 
estavam muito assoberbados 
de trabalho e outros eram 
muito amigos do senador e 
não quiseram relatar”.

Ao fim, ao serem retirados 
os nomes dos senadores cujos 
partidos estavam impedidos 
de relatar – Rede e DEM por te-
rem assinado a representação, 
PSDB por ter declarado apoio 
a ela e PT por ser o partido 
do senador representado – e 
os senadores que abdicaram 
dessa possibilidade, sobraram 
apenas o nome de Telmário, 
Lasier Martins (PP-RS) e João 
Capiberibe (PSB-PB).

Após ter seu nome sortea-
do, Mota garantiu que, ao con-
trário dos colegas, não se sente 

constrangido em relatar o caso 
de Delcido. “Um senador tem 
que ser senador por inteiro. Se 
você vem para cá com alguma 
coisa que lhe impeça de fazer o 
seu trabalho, é melhor ir embo-
ra para casa”, disse.

Agora, Telmário Mota 
terá prazo de cinco dias úteis 
para tomar conhecimento da 
defesa prévia de Delcídio e dar 
parecer se o processo contra 
ele deverá ser aberto ou ar-
quivado. O parecer dele será 
votado pelo conselho na quar-
ta-feira (9), às 14h30. O novo 
relator não quis antecipar sua 
posição e disse que vai “julgar 
com imparcialidade”.

Caso decida pela abertura 
do processo contra Delcídio do 
Amaral, o Conselho de Ética co-
meçará ouvindo testemunhas 
de defesa e acusação, analisan-
do provas que eventualmente 
sejam apresentadas e o relator, 
ao final, fará um novo parecer 
sugerindo a absolvição dele ou 
alguma punição que, no extre-
mo, pode chegar à cassação do 
mandato.

Lava Jato
Delcídio passou mais de 

80 dias preso após ser flagrado 
em uma gravação na qual ofe-
recia R$ 50 mil por mês e um 
plano de fuga para o ex-diretor 
da Petrobras, Nestor Cerveró, 
não fechar acordo de delação 
premiada com o Ministério Pú-
blico no âmbito da Operação 
Lava Jato. A gravação foi feita 
pelo filho do ex-diretor, Bernar-
do Cerveró, que recebeu a ofer-
ta de Delcídio e entregou o áu-
dio aos procuradores do caso.

Telmário Mota é novo 
relator do caso Delcídio 

CONSELHO DE ÉTICA

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

O empresário José Adel-
mário Pinheiro, o Léo Pinhei-
ro, dono da OAS, admitiu a 
pessoas próximas fechar um 
acordo de delação premiada 
com investigadores da Pro-
curadoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) responsáveis pela 
Operação Lava Jato. 

Um dos empresários mais 
próximos do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, ele 
deve contar, numa eventual 
colaboração, detalhes sobre 
o esquema de corrupção na 
Petrobras e sobre obras feitas 
pela empreiteira em imóveis 

de Atibaia e do Guarujá para a 
família do petista.

O acordo com investiga-
dores ainda não foi formali-
zado, segundo interlocutores 
do empresário ouvidos pela 
reportagem, mas voltou ao 
radar do empresário depois 
que o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), num novo enten-
dimento, autorizou a execu-
ção de penas de prisão após 
a confirmação de sentenças 
em segunda instância - antes, 
isso ocorria após o trânsito 
em julgado, com o esgota-
mento de todos os recursos 
da defesa.

Outro fator levado em 

consideração foi a apreen-
são, pela Polícia Federal, de 
mensagens de celular tro-
cadas por Léo Pinheiro com 
outros executivos e dezenas 
de políticos. A avaliação é de 
que o material pode compro-
metê-lo ainda mais na Lava 
Jato, fundamentando novo 
decreto de prisão.

Condenação
Léo Pinheiro já foi con-

denado a 16 anos e quatro 
meses de prisão por en-
volvimento no esquema de 
corrupção na Petrobras e 
aguarda decisão do Tribu-
nal Regional Federal da 4ª 

Região (TRF-4) a respeito. A 
corte tem confirmado deci-
sões tomadas pelo juiz Ser-
gio Moro no primeiro grau.

Léo Pinheiro foi preso 
preventivamente na Lava 
Jato em novembro de 2014, 
juntamente com outros dos 
maiores empreiteiros do 
País. Chegou a cogitar dela-
ção premiada, mas foi solto 
no ano passado, por ordem 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), sem concretizar 
a colaboração, o que agora 
volta a avaliar. Uma even-
tual colaboração também 
deve incluir outros executi-
vos da OAS.

Dono da OAS admite fazer delação
OPERAÇÃO LAVA JATO

Da Agência Estado

A Justiça francesa condenou 
o deputado federal Paulo Maluf 
(PP-SP) a três anos de prisão por 
lavagem de dinheiro em grupo or-
ganizado. Segundo informações da 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR), o crime foi cometido de 1996 
a 2005 na França. A esposa do depu-
tado, Sylvia Lutfalla Maluf e o filho 
dele, Flávio Maluf, também foram 
condenados pelo mesmo crime.

Além da condenação, a 11ª 
Câmara do Tribunal Criminal de 
Paris determinou a perda de valo-
res apreendidos ($1.844.623 euros) 
e ordenou que sejam mantidos os 

mandados de captura internacional 
para os três. Maluf, o filho e a espo-
sa também terão que pagar multas 
que chegam a $500 mil euros. Se-
gundo a procuradoria brasileira, o 
tribunal francês considerou que o 
dinheiro do crime de lavagem foi 
fruto de corrupção e de desvio de 
dinheiro público praticado no Bra-
sil. O caso está em fase de recurso.

Ainda segundo a PGR, a acu-
sação francesa contou com provas 
de ações que tramitam no Brasil 
contra o deputado e que foram 
compartilhadas pelo Ministério 
Público Federal (MPF) brasileiro e 
pelo Ministério Público do Esta-
do de São Paulo. A PGR informou 
ainda que pediu à Justiça francesa 

que o caso termine de ser julgado 
no Brasil, além da repatriação do 
valor confiscado. A procuradoria 
aguarda uma resposta da França.

No Brasil, o deputado respon-
de a duas ações penais no Supre-
mo Tribunal Federal pelos crimes 
de formação de quadrilha, corrup-
ção passiva, evasão de divisas e la-
vagem de dinheiro.

Por meio de nota, a defesa da 
família na França informou que “a 
decisão não é definitiva e aguarda 
julgamento na Corte de Apelação 
Francesa. Todos os valores envolvi-
dos no processo têm origem lícita, 
foram declarados às autoridades 
brasileiras e os respectivos impos-
tos foram pagos”.

Justiça francesa condena Maluf 
LAVAGEM DE DINHEIRO 

Michelle Cannes
Da Agência Brasil
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Azul vai vender passagens aéreas 
para a população em casas lotéricas

Uma parceria entre a 
Caixa Econômica Federal e a 
Azul Linhas Aéreas vai per-
mitir a compra de passagens 
aéreas em casas lotéricas, 
sem a necessidade de ter 
conta em banco, cartão de 
crédito ou acesso à internet. 

A operação está dispo-
nível apenas para reservas 
com, no mínimo, três dias 
de antecedência ao voo, e o 
valor da passagem não pode 
ultrapassar R$ 2 mil (acima 
desse valor, é necessário ir 
a uma agência Caixa). Não é 
necessário que o passageiro 
seja cliente do banco. Para 
comprar, é preciso ligar para 
a central de vendas da Azul 
– 4003 1118 em capitais e 
regiões metropolitanas ou 
0800 887 1118 para demais 
localidades – escolher o voo 
desejado e solicitar o paga-
mento eletrônico na Caixa.

No site da Azul, a pá-
gina de pagamento exibirá 
“safetypay/lotérica” na aba 
“boleto à vista”. Ao selecio-
nar esta opção e finalizar a 
etapa, uma nova tela solicita-

Sabe com quem
está falando?

Em meio ao rosário de escândalos que inunda e afoga a 
política nacional, um fato pitoresco e emblemático, do que está 
acontecendo, chama a atenção: a negativa do ex-presidente Lula 
em depor. Alvo de investigações na “Lava Jato” pelo Ministério 
Público Federal e no Bancoop (Cooperativa Habitacional dos 
Bancários do Estado de São Paulo) pelo Ministério Público 
Estadual, sobre o ex-presidente pende, cada vez mais, uma 
nuvem escura de fatos mau explicados e de suspeitas que 
comprometem sua imagem histórica de ética e isenção. Sua 
reiterada negativa em depor perante o Ministério Público 
Paulista, as medidas judiciais preventivas, ataques verbais, 
retratam e replicam aquela famosa frase que é assacada por 
quem está acuado: “Sabe com quem está falando?!” Essa frase 
“clássica” já foi objeto de análises antropológicas e é uma rica 
“chave metodológica” para entendermos como a sociedade 
brasileira se organiza e codifica suas relações políticas. O 
antropólogo Roberto Damatta, em “Carnaval, malandros e 
heróis”, faz um estudo primoroso sobre o tema. 

O “sabe com quem está falando” problematiza dois 
conceitos: indivíduo e pessoa. A dicotomia indivíduo/
pessoa é só uma face da dicotomia moderno/tradicional, ou 
impessoal/pessoal, ou ainda, democracia/autoritarismo. Em 
outras palavras, a sociedade dos “indivíduos” é marcada pela 
impessoalidade e racionalidade nas suas relações sociais e 
políticas, típico de sociedades industrializadas e modernas, 
onde prepondera a isonomia entre indivíduos. A sociedade das 
“pessoas”, por sua vez, é típica de sociedades tradicionais que 
não se industrializaram efetivamente, marcadas por hierarquias, 
onde as relações sociais e políticas são caracterizadas por 
privilégios e personalismo. A sociedade dos indivíduos é 
horizontal, ninguém está acima da lei; a sociedade das pessoas 
é vertical, a lei tem o significado de punição, interdição e se 
destina aos inimigos. Ao “Sabe com quem está falando?” típico 
da sociedade das pessoas, contrapõe-se “Quem você pensa 
que é?” (Who do you think you are?), típico da sociedade de 
indivíduos marcada pela impessoalidade da lei. Na sociedade 
das “pessoas” a lei é um fetiche que se multiplica, daí a prolixa 
produção de leis em países subdesenvolvidos e a crença de que 
custumes e práticas mudam, mudando a lei. A lei na sociedade 
das pessoas é exclusiva, não inclusiva como na sociedade dos 
indivíduos. Se nas sociedades onde o indivíduo é o centro a 
lei é inclusiva e para todos; na sociadade onde prepondera “a 
pessoa”, o sobrenome e os títulos, a lei só cabe aos inimigos e 
aos inafortunados- a elite das “pessoas distintas” está fora do 
alcance da lei. O modelo sociológico da sociedade dos indivíduos 
e pessoas contrapõe dois extremos: o moderno e o arcaico; o 
democrático e o autoritário.

A passagem da sociedade das pessoas para a sociedade 
dos indivíduos marca a tendência na maior parte do mundo 
ocidental, dificilmente se verifica a sociedade de pessoas e 
indivíduos em sua forma pura. O caso do ex-presidente Lula é 
significativo por isso, em situações de conflito é que emergem 
com mais nitidez esses códigos de relações sociais. Talvez, 
a propalada crise política que vivemos seja sintetizada por 
esse fato, um fato que denuncia uma sociedade híbrida onde 
os dois códigos estão em conflito, o antigo código tradicional 
da sociedade das pessoas, marcado pelo personalismo que 
tem na lei um instrumento de opressão, representado, nesse 
caso, pelo ex-presidente Lula, ao assacar o “Sabe com quem 
está falando?” Para não depor como um cidadão que é. E o 
outro código que emerge, cada vez com mais força, desde 
o paradigmático “Julgamento do Mensalão”, que teve no ex-
ministro do STF, Joaquim Barbosa, o seu ícone-exemplar: o 
código da impessoalidade e isonomia. Sem a exemplaridade 
do “Julgamento do Mensalão”, talvez a “Lava Jato” não existisse; 
Sérgio Moro não teria um Joaquim Barbosa que lhe servisse de 
modelo. O ocaso político protagonizado pelo ex-presidente Lula 
que personaliza o “pessoalismo”, o “exclusivismo” do “Sabe com 
quem está falando?”, é o que de fato está em crise. A sociedade 
brasileira, em meio ao redemoinho político da “Lava Jato”, está 
exorcizando seus fantasmas. Falsos ícones políticos começam 
a conhecer que o velho código do pessoalismo, da privatização 
do público tem cada vez menos espaço em uma sociedade que 
caminha para o reconhecimento não de pessoas acima das leis, 
mas de indivíduos que se pautam pela racionalidade delas. 

Os escândalos de corrupção são os grunhidos de um 
código que está em crise, o código dos privilégios de pessoas 
acima da lei, como ex-presidentes cuja lógica política é regida 
pelo personalismo, para quem a democracia é só um nome 
e que de fato acreditam apenas em projetos de poder e 
marketing pessoal a cabo de marqueteiros ilusionistas que 
vendem engodos em troca de pagamentos milionários feitos à 
revelia da lei e que agora vêm a público, como no episódio da 
prisão do marqueteiro João Santana. O eclipse do Lulopetismo, 
o fracasso do bolivarianismo na Venezuela, a derrota de 
Cristina Kirchner na Argentina e o “não” ao projeto de Evo 
Morales de reformar a Constituição da Bolívia para permitir 
que ele, mais uma vez, se reelegesse, são sinais de que a 
“crise” que vivemos é fruto do embate entre o antigo e o novo, 
entre o pessoalismo autoritário e a moderna sociedade dos 
indivíduos que clama por uma lei igual para todos como forma 
de combater injustiças. A democracia marcha do formalismo 
de pessoas que se acreditam acima da lei, para a materialidade 
de indivíduos que sabem que uma sociedade melhor só será 
possível quando todos estiverem abaixo dela.

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

Para realizar a operação 
uma parceria foi firmada 
entre a empresa e a Caixa

A operação nas lotéricas está disponível apenas para reservas com, no mínimo, três dias de antecedência

rá o preenchimento de dados 
pessoais para gerar número 
da transação para pagar a 
passagem.

O cliente recebe um códi-
go de identificação, dirige-se 
a uma Lotérica, Correspon-
dentes Caixa Aqui ou uma 
agência do banco, informa o 
número e paga a passagem. 

Dessa forma, a confirmação 
da reserva ocorre na hora.

“A novidade facilita e am-
plia as formas de pagamento 
oferecidas pela empresa”, 
afirmou o diretor de TI da 
Azul, Kleber Linhares. Para o 
superintendente regional da 
Caixa, Giovanni Alves, o servi-
ço, além de inovador, expres-

sa a preocupação socioam-
biental do banco. “Estamos 
dando condições de compra 
de passagem aérea de ma-
neira simplificada e sem a 
emissão de documento físi-
co.” A Azul é a terceira maior 
companhia aérea do País e 
oferece mais de 100 destinos 
no Brasil e no exterior.

FOTO: Evandro Pereira

A Samarco, dona da minerado-
ra onde houve rompimento de uma 
barragem, em Mariana (MG), que 
causou o maior desastre ambiental 
da história do País, assinou ontem 
um acordo para recuperação da Ba-
cia do Rio Doce. Nos próximos três 
anos, a empresa destinará R$ 4,4 bilhões 
para compensar os prejuízos sociais, am-
bientais e econômicos da tragédia.

Fechado com o Governo Fede-
ral e os governos de Minas Gerais e 
do Espírito Santo, estados afetados 
pelo acidente, o acordo foi assinado 
também pelas empresas acionistas 
da Samarco, Vale e BHP, que terão 
que arcar com os pagamentos, caso 
a Samarco não honre o acordo.

O dinheiro será usado por uma 
fundação, formada por especialistas 
indicados pela mineradora, que de-
senvolverá 38 projetos voltados para 
a recuperação ambiental e socioeco-

nômica dos municípios atingidos, in-
denização e assistência à população. 
O valor previsto é parcial e, após os 
três anos iniciais, novos cálculos de-
terminarão o volume de dinheiro 
que deverá ser empregado até 2018.

Ao todo, o acordo está estima-
do em R$ 20 bilhões, além de mais 
R$ 4,1 bilhões a serem aplicados em 
ações compensatórias pelo prazo de 
15 anos. Embora a fundação que vai 
gerir o acordo seja privada, o con-
trole público será feito por meio do 
comitê interfederativo formado por 
representantes dos Governos Fede-
ral, Estaduais, Municipais e do Comi-
tê de Bacia do Rio Doce.

No dia 5 de novembro do ano 
passado, uma barragem de rejei-
tos da Samarco rompeu-se e derra-
mou 32 milhões de metros cúbicos 
de lama de rejeitos de mineração 
no Rio Doce. O episódio causou a 
morte de 17 pessoas e deixou dois 
desaparecidos no Distrito de Bento 
Rodrigues; destruiu e prejudicou o 
abastecimento de água em diver-

sos municípios e continua causando 
impactos ambientais graves no Rio 
Doce e no Oceano Atlântico, onde o 
rio desemboca.

Uma cerimônia no Palácio do 
Planalto marcou a assinatura do 
acordo. Além da presidente Dilma 
Rousseff e dos governadores de 
Minas, Fernando Pimentel, e do Es-
pírito Santo, Paulo Hartung, partici-
param do evento os presidentes da 
Samarco, Roberto Lúcio Nunes de 
Carvalho, da Vale, Murilo Ferreira, e 
da BHP, Andrew Mackenzie, além do 
vice-presidente Michel Temer.

Após a tragédia, a Advocacia-
Geral da União e o Ministério Públi-
co dos estados atingidos moveram 
uma ação civil pública contra as em-
presas pedindo um valor mínimo de 
R$ 20 bilhões, a serem pagos em dez 
anos, para reparação dos estragos 
socioambientais e econômicos. Após 
ajuizar a ação, o poder público pas-
sou a negociar o acordo com as mi-
neradoras com o objetivo de evitar 
uma lenta disputa judicial.

Samarco pagará R$ 4,4 bilhões
TrAgédIA de MArIANA

Paulo Victor Chagas 
e Léo Rodrigues
Da Agência Brasil

O Facebook, por meio da 
assessoria de imprensa, divul-
gou ontem nota em que diz estar 
feliz com a soltura do vice-presi-
dente do Facebook para a Amé-
rica Latina, Diego Jorge Dzo-
dan, preso anteontem (1º) em 
São Paulo. Em nota, a empresa 
reiterou que a prisão do execu-
tivo foi uma medida arbitrária.

“Ficamos felizes pelo tri-
bunal em Sergipe ter emitido 
uma liminar ordenando a sua 
liberação. Prender uma pes-
soa que não tem qualquer re-
lação com uma investigação 
em andamento é uma medida 
arbitrária e nos preocupam os 
efeitos dessa decisão para as 

pessoas e a inovação no Brasil. 
Nós continuamos à disposição 
para responder quaisquer per-
guntas que as autoridades bra-
sileiras possam ter”, diz a nota.

Após passar por proce-
dimento na Superintendên-
cia da Polícia Federal (PF), na 
Lapa, Dzodan foi liberado. O 
executivo havia sido preso an-
teontem (1º) e ficou detido no 
Centro de Detenção Provisória 
(CDP) de Pinheiros. A prisão 
do executivo foi determinada 
por ter descumprido ordens 
judiciais que exigiam a libera-
ção de conversas da rede so-
cial WhatsApp, que pertence 
ao Facebook.

Segundo a PF, Dzodan 
deixou o CDP em um veículo 
da Secretaria da Administra-

ção Penitenciária e foi levado 
para a superintendência, onde 
passou por uma verificação de 
sua situação no País, já que ele 
é argentino. O vice-presidente 
foi liberado às 11h40. A polícia 
esclareceu que não tem carce-
ragem em sua sede, por isso 
Dzodan precisou ser encami-
nhado para o CDP.

Prisão
De acordo com a PF, os da-

dos não liberados pelo WhatsApp 
seriam usados na produção de 
provas de investigações ligadas 
ao crime organizado e ao tráfi-
co de drogas, que tramitam em 
segredo de Justiça no Juízo Cri-
minal da Comarca de Lagarto, 
em Sergipe.

A Justiça informou que se 

trata de um processo de trá-
fico de drogas interestadual, 
em que a Polícia Federal (PF) 
solicitou ao Juízo a quebra do 
sigilo de mensagens trocadas 
no WhatsApp.

A PF já havia feito três 
pedidos à empresa Facebook, 
que não liberou as conversas 
solicitadas. Diante das nega-
tivas, o juiz Marcel Montalvão 
determinou multa diária de 
R$ 50 mil. Mesmo assim, o Fa-
cebook não atendeu ao pedido 
de liberação das conversas. A 
multa diária foi, então, elevada 
para R$ 1 milhão e, ainda as-
sim, a empresa não cumpriu a 
determinação judicial de que-
bra do sigilo das conversas do 
aplicativo WhatsApp, segundo 
a Justiça.

Liminar tira executivo da prisão
FACebOOk

Fernanda Cruz
Da Agência Brasil
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Mundo

Itália alerta para o alto risco 
de novos atentados na Europa 

Os serviços secretos ita-
lianos alertam que o risco da 
Europa sofrer novos atentados 
terroristas ainda é elevado, se-
gundo um relatório entregue 
regularmente no Parlamento 
italiano e divulgado ontem pela 
mídia local.

“O perigo de novas ações 
no território europeu perpe-
tradas por emissários, envia-
dos, combatentes externos ou 
por militantes na Europa que 
recebem ordens e motivação 
de outras pessoas no estran-
geiro se mantém elevado”, diz 
um relatório dos serviços se-
cretos italianos.

O documento também 
ressalta o potencial de aumen-
tar o espaço de manobra deste 
tipo de ações. “Cresce a possi-
bilidade de [terroristas] en-
contrarem espaço para novos 
ataques como os de Paris, mas 
também as formas de coorde-
nação horizontal entre micro-
células ou ações individuais 
pouco planejadas e, portanto, 
imprevisíveis”, diz o texto.

Os serviços secretos italia-
nos advertiram que a Itália e o 
Vaticano “estão cada vez mais 
expostos” por serem um poten-
cial “objetivo político, simbólico 
e religioso”, lembrando que o 
papa dedicou o Ano Santo em 

Da Agência Lusa

2016 ao tema misericórdia.
No relatório, os servi-

ços secretos aconselharam, 
entre outros aspectos, “uma 
avaliação cuidadosa da divul-
gação da ideologia jihadista 
em circuitos radicais pela 
internet na Itália”, porque 
grande parte dos usuários do 
espaço virtual são “muito jo-
vens e podem ser facilmente 
influenciados por opiniões ou 
por figuras carismáticas”.

O documento também 
destaca o peso cada vez maior 
das mulheres europeias no 
movimento jihadista, citando 
mulheres que se juntaram a 
grupos terroristas e se casaram 
com combatentes, bem como 
as que são mães de militantes.

De acordo com o texto, vá-
rias mulheres são responsáveis 
pelo recrutamento de novos 
elementos, especialmente pela 
Internet, e por vários aspectos 
logísticos, como o envio de di-
nheiro. Para os serviços secre-
tos italianos, o regresso dos 
combatentes jihadistas estran-
geiros aos respectivos países 
de origem é um assunto que 
requer “vigilância máxima”.

Sobre o risco de que terro-
ristas entrem no território eu-
ropeu através da onda de mi-
grantes que chegam do norte 
de África, os serviços secretos 
italianos afirmaram que “não 
encontraram provas específi-
cas” dessa possibilidade, ad-
mitindo, porém, “a vulnerabi-
lidade da rota dos Balcãs para 
potenciais entradas”.

Os candidatos Hillary Clinton, 
do Partido Democrata, e Donald 
Trump, do Partido Republicano, fo-
ram os vencedores da Superterça, 
o maior evento da corrida eleitoral 
destinada a escolher o sucessor de 
Barack Obama na Presidência dos 
Estados Unidos.

A Superterça permite que os 
estados que promovem as primá-
rias e assembleias (caucuses) es-
colham, em eventos simultâneos, 
candidatos de partidos diferentes. 
Assim, pelo lado do Partido Demo-
crata, Hillary Clinton ganhou em 
sete estados: Virginia, Tennessee, 
Alabama, Georgia, Arkansas, Texas 
e Massachusetts. Pelo Partido Re-
publicano, Trump foi o vencedor na 
Georgia, em Alabama, Massachu-
setts, no Tennessee, na Virginia, em 
Arkansas e Vermont.

Com o resultado, Hillary avan-
çou em seu objetivo de representar 
os democratas nas eleições presi-
denciais marcadas para novembro 

deste ano. Mas, para alcançar essa 
meta, Hillary precisa conter Bernie 
Sanders, o outro candidato demo-
crata, que conquistou quatro esta-
dos – Vermont, Oklahoma, Colo-
rado e Minnesota – na Superterça. 
Com um discurso em que proclama 
a necessidade de taxar os bancos 
para permitir que a classe traba-
lhadora tenha acesso gratuito aos 
serviços de saúde, Sanders vem con-
quistando simpatizantes, principal-
mente entre os eleitores jovens.

O republicano Donald Trump 
teve uma vitória confortável, mas 
ainda precisa consolidar sua posi-
ção em relação a outros candidatos, 
que também querem ser nomea-
dos representantes do partido nas 
eleições presidenciais. Dois concor-
rentes de Trump – os senadores Ted 
Cruz e Marco Rubio – ganharam a 
preferência do partido em três es-
tados importantes. Ted Cruz venceu 
em seu Estado natal, o Texas, e em 
Oklahoma. Marco Rubio ganhou 
em Minnesota. Os demais candida-
tos republicanos, John Kasich e Ben 
Carson, ainda não ganharam em 

nenhum Estado.
Com as vitórias alcançadas 

em Oklahoma, no Texas e em 
Minnesota, Ted Cruz e Marco Ru-
bio continuam com chances de 
prosseguir na campanha, disse 
o professor Casey Klofstad, do 
Departamento de Ciência Polí-
tica da Universidade de Miami, 
em declaração à Agência Brasil. 
Segundo Klofstad, os estados 
do Texas, Oklahoma e Minneso-
ta são importantes e, portanto, 
Cruz e Rubio “vão continuar re-
cebendo o apoio da cúpula do 
Partido Republicano e dos finan-
ciadores de campanha”.

Em entrevista à rede de televi-
são CBS, na terça-feira  (1a) à noi-
te, Marco Rubio disse duvidar do 
sucesso da candidatura de Donald 
Trump nos próximos estágios da 
campanha eleitoral. “Trump nunca 
vai chegar a ter 1.237 delegados,” 
afirmou Rubio, numa referência ao 
número mínimo de apoio de dele-
gados que um republicano precisa 
ter para ser nomeado candidato 
oficial do partido.

Superterça dá ampla vitória 
a Hillary e Trump nos EUA

ELEIÇÕES AMERICANAS

A candidata Hillary Clinton venceu em sete Estados e avança em seu objetivo de representar o  Partido Democrata, nas eleições

Foto: Gerald Herbert-Associated Press-Estadão Conteúdo

Da Agência Estado

Jacarta (AE) - A Indo-
nésia retirou um alerta de 
tsunami emitido ontem, 
após um poderoso terre-
moto gerar cautela entre os 
moradores da ilha de Suma-
tra. O Serviço Geológico dos 
EUA informou que o tremor 
teve magnitude 7,8, com 
seu epicentro sob o oceano, 
a uma profundidade de 24 
quilômetros. Os terremotos 
em áreas mais próximas da 
superfície tendem a causar 
mais estragos. O Serviço Geo-
lógico disse que o terremoto 
foi localizado longe da terra, 
659 quilômetros da cidade 
de Muara Siberut.

O porta-voz da Agência 

de Mitigação de Desastres, 
Sutopo Purwo Nugroho, dis-
se que não havia registro de 
vítimas ou de estragos por 
enquanto. Pessoas em pâni-
co em várias cidades e vilas 
da ilha de Sumatra e na ilha 
de Mentawai, porém, fugi-
ram para áreas mais altas, 
por temerem um tsunami.

O maior arquipélago do 
mundo, a Indonésia enfren-
ta frequentemente atividade 
sísmica, por causa de sua lo-
calização no Anel do Fogo do 
Pacífico. Um terremoto de 9,1 
atingiu a Indonésia em 2004 
e gerou um tsunami que ma-
tou 230 mil pessoas em mais 
de dez países. A maioria das 
mortes ocorreu na província 
indonésia de Aceh. 

Da Agência Estado

Dubai (AE) - O bloco de 
seis países árabes do Golfo 
Pérsico liderado pela Arábia 
Saudita declarou nessa quar-
ta-feira o Hezbollah uma or-
ganização terrorista. O anún-
cio eleva a pressão sobre o 
grupo militante libanês, que 
luta na Síria ao lado do presi-
dente Bashar al-Assad.

A decisão do Conselho 
de Cooperação do Golfo é 
tomada menos de duas se-
manas após a Arábia Saudi-

ta anunciar o corte de US$ 4 
bilhões em ajuda para as for-
ças de segurança libanesas. 
O reino e outros estados do 
Golfo recomendaram que 
seus cidadãos deixem o Lí-
bano, em um revés para a 
indústria do turismo no país.

Um comunicado do se-
cretário-geral do Conselho, 
Abdullatif al-Zayani disse 
que o bloco decidiu imple-
mentar a designação de ter-
rorista por causa dos atos 
hostis do Hezbollah contra 
integrantes do grupo. 

Indonésia é atingida 
por forte terremoto

Hezbollah é um grupo 
terrorista, dizem países

MAGNItUDE 7,8

GoLFo PÉRSICo

Da Agência EFE

O Conselho de Seguran-
ça da ONU impôs ontem  um 
amplo pacote de novas san-
ções à Coreia do Norte, em 
resposta aos últimos testes 
nucleares e de mísseis.  Os 15 
membros do Conselho apro-
varam por unanimidade uma 
resolução, negociada duran-
te semanas entre Estados 
Unidos e China, que repre-
sentará um forte aumento da 

pressão internacional sobre 
o regime norte-coreano.

As sanções incluem 
grandes limitações ao co-
mércio com Coreia do Norte 
e obrigarão o mundo todo a 
inspecionar cargas com ori-
gem e destino ao país, em 
uma tentativa de garantir o 
cumprimento das restrições.

As punições são as mais 
severas impostas pela ONU em 
20 anos, afirmou ontem a em-
baixadora americana na orga-

nização, Samantha Power.
Entre outras medidas, a 

resolução 2270 prevê um em-
bargo total à venda de armas 
leves, que completa as restri-
ções já em vigor neste setor, 
assim como novas sanções 
financeiras contra bancos e 
ativos norte-coreanos. Além 
disso, pela primeira vez inclui 
sanções a diferentes setores 
econômicos, que limitarão e 
em alguns casos proibirão a 
Coreia do Norte de exportar 

matérias-primas como carvão, 
ferro, ouro, titânio e terras ra-
ras. Também será proibida a 
venda ao país de combustível 
para aviões e foguetes e san-
ções sobre vários indivíduos e 
entidades norte-coreanas.

 A resolução inclui medi-
das para tentar garantir o cum-
primento de todas as sanções, 
como a obrigação de realizar 
inspeções sistemáticas de mer-
cadorias com rumo ou com ori-
gem na Coreia do Norte.

ONU pune a Coreia do Norte com
novas sanções por testes nucleares

RESoLUÇão É APRovADA

Os serviços secretos 
italianos divulgaram relatório 
advertindo as autoridades

José Romildo
Da Agência Brasil
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Tremores de terra 
atingem até cidades 
da Paraíba

Cultivo se expande na PB e produtividade é a maior do País

Camarão orgânico
13

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

Com lucro de aproxima-
damente R$ 40 mil por tan-
que, a produção de camarão 
orgânico da região do Vale do 
Paraíba, a 53km de João Pes-
soa, é apontada como uma 
das principais potências na 
aquicultura do Estado, com 
resultados mais viáveis e 
atraentes que criações mais 
tradicionais, como a da tilá-
pia, por exemplo. 

O principal diferencial 
desse tipo de produto está no 
seu cultivo: por não usar ma-
teriais industrializados para 
a alimentação dos camarões, 
como rações de crescimento 
geralmente utilizadas para au-
mentar o tamanho do animal, 
esse crustáceo possui cerca de 
65% menos gordura que o tra-
dicional, por isso é conhecido 
também como camarão light.

O presidente da Associa-
ção dos Criadores de Cama-
rão, o engenheiro de pesca An-
dré Jansen, destaca o potencial 
da carcinicultura paraibana. 
“Hoje no Vale do Paraíba se 
concentram micro e pequenos 
produtores com alta densida-
de de estocagem, em torno de 
100 camarões por metro qua-
drado e uma produtividade 
anual em torno de 25 tonela-
das, enquanto a média do Bra-
sil é de seis toneladas”, disse.

Para solidificar esses ne-
gócios, entretanto, não basta 
o bom volume de produção, 
é preciso também se ater a 
questões legais importantes 
a qualquer negócio. 

“Somos hoje a região 
mais produtiva do País e uma 
das maiores do mundo, toda 
formada por micro e peque-
nos produtores que deixaram 
as lavouras tradicionais por 
uma cultura nobre como a 
do camarão. Estamos agora 
tentando formalizar todos os 
produtores, porque só assim 
teremos ainda mais força. E 
nisso o Sebrae vem ajudando 
bastante”, disse André Jansen.

Em elaboração pelo Se-
brae, o estudo da produção 
da carcinicultura no Vale do 
Paraíba deve ser divulgado 

no próximo mês, mas já si-
naliza o que se pode esperar 
da região, explica o analista 
técnico do Sebrae, Jucieux 
Palmeira. 

“Já identificamos nos 
primeiros estudos que há 
naquela região grande poten-
cial na criação do camarão 
em Itabaiana e região. Esta-
mos na fase de finalização do 
estudo, mas temos certeza 
que o material produzido irá 
alavancar essa produção”.

Apesar do potencial, 
reforça o analisa técnico do 
Sebrae, é preciso fazer um 
mapeamento amplo para re-
gularizar e dar ferramentas 
necessárias para que os negó-
cios da região cresçam de for-
ma saudável. “Fizemos análi-
ses na área de viabilidade 

econômica, no detalhamento 
da produção, analisamos as 
questões jurídicas, como os 
licenciamentos ambientais, 
entre outras questões buro-
cráticas. Tudo isso é impor-
tante para consolidar esses 
empreendimentos”, disse. 

Depois de finalizado, o 
estudo será um instrumento 
importante para o setor, dada 
a falta de materiais analíticos 
mais consistentes. “Ele será 
nosso espelho para saber o 
que está acontecendo naque-
la área, já que não existe na 
Paraíba um estudo amplo da 
carnicicultura. Sabemos que a 
lucratividade é alta, há viabili-
dade econômica, só se precisa 
estudar melhor a produção 
para o planejamento ser mais 
sólido, o que será resolvido 

quando lançarmos o estudo”, 
disse Jucieux Palmeira.  O le-
vantamento é uma realização 
do Sebrae Paraíba, através 
dos projetos de Desenvolvi-
mento Territorial do Baixo 
Paraíba e do projeto Aquicul-
tura Paraíba, e da empresa da 
Ecofish Consultoria em Aqui-
cultura e Pesca, de Brasília. 

Dados do setor no País 
A carcinicultura cor-

responde a 13% de toda a 
produção da aquicultura do 
Brasil, segundo dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), no seu 
estudo Produção da Pecuária 
Nacional (2013). No total são 
produzidos, em todo o País, 
cerca de 64 toneladas de ca-
marões ao ano.

FoTo: Divulgação

O Governo do Esta-
do, por meio da Secre-
taria da Infraestrutura, 
dos Recursos Hídricos, 
do Meio Ambiente e da 
Ciência e Tecnologia e 
da Superintendência de 
Administração do Meio 
Ambiente (Sudema), 
realiza nos dias 3 e 4 
deste mês, em Patos, a 
3ª etapa de debates so-
bre o Programa de Re-
gularização Ambiental 
– PRA-PB.

As reuniões vão ser 
coordenadas pelo se-
cretário executivo do 
Meio Ambiente, Fabia-
no Lucena, e têm como 
objetivo debater as 
normas regionais que 
estão sendo planejadas 
para o cumprimento 
da restauração florestal 
estabelecida pelo Novo 
Código Florestal. Serão 
apresentados os produ-
tos técnicos elaborados 
pelo Grupo de Trabalho 
do Programa de Regu-
larização Ambiental no 
âmbito da Paraíba (PRA/
PB) para a sociedade, 
pesquisadores, profes-
sores e estudantes que 
poderão sugerir ade-
quações sobre o tema. 

Na ocasião, tam-
bém serão discutidas as 
perspectivas da cadeia 
produtiva da restaura-
ção florestal para o su-
primento das demandas 
por insumos florestais 
decorrentes da imple-
mentação dos PRAs, en-
tre outras questões.

Para Fabiano Lucena 
a participação da socie-
dade é importante uma 
vez que, entre outras 
ações, o programa vai 
possibilitar o debate so-
bre diversos temas como 
a recomposição da vege-
tação nativa e a preser-
vação das matas ciliares, 
das nascentes e do solo, 
garantindo a sustentabi-
lidade e uma agricultura 
produtiva em harmonia 
com o meio ambiente.

“Levar a discussão 
às diversas regiões do 
Estado fortalece a de-
mocracia e aperfeiçoa 
os instrumentos de ges-
tão que estão sendo 
construídos, permitindo 
entendermos as peculia-
ridades dos ambientes 
naturais da Paraíba para 
aplicarmos as estraté-
gias mais corretas para 
a restauração florestal, 
respeitando sempre o 
modo de vida das comu-
nidades locais”, reforçou 
o secretário.

O Programa de Re-
gularização Ambien-
tal (PRA) consiste em 
ações ou iniciativas a 
serem desenvolvidas 
junto aos proprietários 
rurais com o objetivo 
de adequar e promo-
ver a regularização 
ambiental dos imóveis 
com passivos ambien-
tais, principalmente 
no que diz respeito às 
Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) e 
de Reserva Legal (RL). 

Governo discute 
normas ambientais 

Em PATos

Criação de camarão dá lucro aproximado de R$ 40 mil por tanque a produtores do Vale do Paraíba

o lado direito da cama, um livro 
no chão me faz lembrar: Fernando 
Antônio Nogueira Pessoa nasceu 
há 128 anos. Data exata: 13 de 
junho. 

O geminiano e poeta Fernando Pessoa, 
que aconselhou: “Faze de tua alma uma me-
tafísica, uma ética e uma estética. Substitui-te 
a Deus, indecorosamente. É a única atitude 
realmente religiosa (Deus está em toda a par-
te, exceto em si próprio). Faze de teu ser uma 
religião ateísta; das tuas sensações um rito e 
um culto”.

É extremamente óbvio que não tenho 
a disciplina criativa nem a grandeza geral 
de Fernando Pessoa. Sou escandalosa-
mente menor. Mas sempre, desde que li 
sua obra pela primeira vez, achei ter uma 
afinidade incomum com o poeta. Quase 
intimidade.

Como se com ele tivesse convivido, até 
mesmo antes dele ter sido Fernando Pessoa. 
Como se ele ainda estivesse habitando na 
Terra, não importa se no Largo de São Carlos, 
em Lisboa, ou na Praça Dom Adauto, em João 
Pessoa.

O que me levou a Fernando Pessoa não 
foi nenhum professor universitário ou crítico 
literário.

Foi ao ouvir um disco de Maria Bethâ-

nia em que ela dividiu as faixas, os climas 
musicais, com frases do escritor. Faz tempo: 
1973 ou 74.

nnnnnnnnnn

O mesmo sinto em relação a Augusto dos 
Anjos. Assim foi que ao conhecer o Memorial 
Augusto dos Anjos, anexo da Academia Parai-
bana de Letras, passei quase a tarde inteira 
observando objetos, fotos, documentos, escri-
tos e a misteriosa e iluminada tela de Flávio 
Tavares. Senti intimi-
dade com tudo aquilo. 
Demasiada intimidade.

Tanto que se fosse 
dado direito aos terres-
tres que somos, como 
em filmes de George Lu-
cas e Steven Spielberg, 
de conversas, a qualquer 
hora, com “vivos” e 
“mortos”, em qualquer 
espaço hiperdimen-
sional, eu gostaria de 
sentar uma noite inteira 
de Lua Cheia, num banco 
de praça, conversando 
entre Fernando Pessoa e 
Augusto dos Anjos. Com 

Entre Fernando Pessoa e Augusto dos Anjos

N

Os grandes poetas Fernando Pessoa e Augusto dos Anjos

Fernando e Augusto, aprendendo generalida-
des profundas da filosofia, inclusive aquela de 
que “Deus está em toda a parte, exceto em si 
próprio”.

Queria ter Fernando Pessoa e Augusto 
dos Anjos como amigos. De repente, penso 
até que eles são amigos meus; apenas, não 
encontrei a maneira de provocar o encontro. 
Se não for possível Pessoa e Augusto, alguém 
como Marguerite Yourcenar ou seu “persona-
gem” Adriano, ou então as projeções múlti-

plas do que fui e do que serei.

nnnnnnnnnn

Esta intranquila experiência de civi-
lização entre aspas está acabando com as 
grandes amizades. O que está havendo é a 
moderna e absoluta selvageria, o canibalismo 
da competição e da grana que “destrói coisas 
belas”.

A hipocrisia, a mentira, o jogo-de-cintu-
ra, a vida como “public relations”: tudo isto 
disso tudo está cansando, matando, dege-
nerando, sepultando o que poderia ser, no 
mínimo, um belo planeta.

Reconheço ter um pouco de medo de 
que isto aqui não se resolva nunca mais, como 
se fosse uma coletiva condenação, um miste-
rioso desígnio planetário.

nnnnnnnnnn

Enfim, os que procuram uma grande 
amizade podem ler um trecho genial legado 
por Fernando Pessoa:

“Não tenho realmente verdadeiros ami-
gos íntimos, e mesmo aqueles a quem posso 
dar esse nome, no sentido em que geralmen-
te se emprega essa palavra, não são íntimos 
no sentido em que eu entendo a intimidade. 
(...) Amantes ou namoradas são coisas que eu 
não tenho; e é outro dos meus ideais, embora 
só encontre, por mais que procure, no íntimo 
desse ideal, vacuidades, e nada mais”.
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Fenômeno foi monitorado 
por Laboratório Sismológico 
de universidade do RN

Abalos atingem cidades da Paraíba
TREMORES DE TERRA EM pERnAMbucO
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Serial killer pega 
mais 20 anos em GO

Em sessão presidida pelo 
juiz Jesseir Coelho de Alcântara, 
o vigilante Tiago Henrique Gomes 
da Rocha foi condenado nessa 
quarta-feira, 2, pelo homicídio 
de Juliana Neubia Dias, de 22 
anos. Foi a segunda condenação 
por homicídio duplamente qua-
lificado e a pena estipulada pelo 
magistrado foi igual à primeira: 
20 anos em regime fechado. 
Quinze dias atrás, houve o pri-
meiro julgamento do vigilante, 
um matador em série suspeito 
de 35 homicídios, a maioria em 
Goiânia, onde foram os dois pri-
meiros júris populares.

contos de Lispector 
ganham prêmio

“Uma tradução extraordinária 
de uma autora excepcional”, foi dessa 
maneira que os juízes do Pen Trans-
lation Prize definiram The Complete 
Stories, uma coletânea de contos da 
escritora brasileira Clarice Lispector. 
Obra, que foi publicada em 2015 nos 
Estudos Unidos com tradução de Ka-
trina Dodson, venceu o prestigiado 
prêmio concedido pela instituição Pen 
America. O livro, organizado pelo pes-
quisador e biógrafo Benjamin Moser, 
especializado em Clarice Lispector, 
reúne, pela primeira vez num único 
volume, todos os contos. A obra da 
autora concorreu com livros de peso, 
como Crime e Castigo, de Dostoievski.

Acusada de matar 
menino é presa

Policiais prenderam na noite 
dessa terça-feira, 1º, a secretária Kátia 
Marques, mãe do menino Pedro Henri-
que Marques Rodrigues, o “Pedrinho”, 
de 5 anos, morto mediante tortura em 
Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. 
Ela foi condenada em primeira e segun-
da instâncias, tendo sido mandada 
para a cadeia com base na mudança 
na lei, que agora não exige condenação 
em último grau para que o réu seja pre-
so. O empresário Juliano Aparecido Gu-
nello, padrasto do menino e que estava 
na mesma situação, foi localizado antes 
e preso na semana passada. 

coca é condenada a 
pagar indenização

A Justiça condenou uma fabri-
cante de produtos da Coca-Cola em 
Sorocaba, no interior de São Paulo, a 
indenizar o balconista Carlos Martins 
Zurdo, de 50 anos, que ficou cego de 
um olho ao ser atingido pelo estilha-
ço de uma garrafa de refrigerante. 
O recipiente estourou quando era 
armazenado. O acidente aconteceu 
em 2011, e a decisão foi publicada na 
última segunda-feira, pelo Tribunal de 
Justiça de São Paulo. A Sorocaba Re-
frescos foi condenada a pagar R$ 17,6 
mil por danos morais e estéticos. O 
advogado de Zurdo considerou baixo 
o valor da indenização e também vai 
recorrer. O balconista trabalhava em 
um bar, no bairro Herbert de Souza, na 
Zona Norte de Sorocaba, e guardava 
as garrafas de Coca-Cola num freezer 
quando uma delas estourou.

pedrinhas ainda 
tem torturas 

Apesar da onda de violên-
cia ter sido contida, o Complexo 
Penitenciário de Pedrinhas, no Ma-
ranhão, permanece superlotado e 
com relatos de tortura, segundo 
relatório divulgado nessa segun-
da-feira (1º) pela organização não 
governamental (ONG) Conectas.“-
Dois anos depois desse ponto de 
inflexão na história de Pedrinhas, 
é possível dizer que os assassina-
tos diminuíram, mas o quadro de 
tortura e maus-tratos generaliza-
do se mantém”, diz o documento, 
elaborado a partir de seis visitas 
ao longo de 2014 e 2015.

Sumaia Villela 
Correspondente da Agência Brasil

Na cidade de São Caeta-
no, no Agreste de Pernambu-
co, tremores de terra foram 
registrados nessa quarta-
-feira. O maior abalo ocorreu 
às 2h20, de magnitude 3.3 na 
escala Richter. O fenômeno 
foi monitorado pelo Labora-
tório Sismológico (LabSis) 
da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte.

Ao todo, foram 70 tre-
mores da zero hora até 
as 6h40 da manhã, mas a 
maioria não foi sentida pe-
los moradores, sendo cap-
tada somente por equipa-
mentos da universidade. 
Mais tarde, às 11h, novos 
eventos ocorreram.

100 quilômetros
A equipe da universi-

dade está no município por 
causa do último tremor re-
gistrado na região, no dia 
23 de fevereiro, que marcou 
3.8 na escala Richter. O abalo 
atingiu um raio de cerca de 
100 quilômetros, e foi senti-
do, em maior ou menor pro-
porção, em 30 cidades, até na 
Paraíba.

Desta vez, a magnitude 
chegou a 2.2 na escala que 
vai até 9. “Mas isso só ocor-
re em países como Chile e 
Japão. Os de São Caetano são 
tremores pequenos. Acima 
de 5.5 que é perigoso”, escla-
rece o técnico em sismolo-
gia do laboratório, geofísico 
Eduardo Alexandre Menezes.

Cama
Durante a madrugada, 

Eduardo foi acordado por 
um abalo sísmico. “Você 
sente a cama sair do chão. 
É diferente de quando pas-
sa um caminhão perto de 
casa”, conta Eduardo. Ele e 
outro técnico percorreram a 
cidade ainda na madrugada, 
quando várias pessoas tam-
bém acordaram por causa do 
tremor. Eles tranquilizaram 
os moradores.

O coordenador da Defe-
sa Civil de São Caetano, José 
Ariberto Soares Matos, conta 
que também sentiu o tremor 
mais forte. “Por acaso eu es-
tava acordado. Dá para sentir 
a cama vibrando. As telhas 
fazem um chiado. Assusta 
um pouco”.

Matos relata, ainda, que 
não teve registro de danos 
maiores na cidade. “Uma se-
nhora me falou informalmente 
que caiu uma peça da luminá-
ria do banheiro, só isso”, obser-
va. Eduardo Menezes explica 
que a região é considerada sís-
mica, ou seja, periodicamente 
há tremores no solo, resulta-
dos de pequenas falhas geoló-
gicas que se movimentam. A 
energia gerada pela atividade 
se dissipa até a superfície onde 
o abalo é sentido.

O preço da cesta básica de João 
Pessoa subiu em média 4,67% no 
mês de fevereiro, ficando o acu-
mulado no ano em 11,56% e nos 
últimos doze meses em 19,29%. De 
acordo com a pesquisa do Institu-
to de Desenvolvimento Municipal 
e Estadual (Ideme), divulgada nes-
sa quarta-feira (2), a variação nos 
preços dos alimentos continua cres-
cendo, porém em um percentual 
menor do que o registrado no mês 
anterior (6.58%).

Dos preços praticados na capital 
no mês de fevereiro, foram identifi-
cados aumentos de preços médios 
nos itens: açúcar (17,44%), legumes: 
abóbora, beterraba, batata inglesa, 
cenoura e tomate (15,48%), raízes: 
inhame, batata-doce e macaxeira 

(8,33%), óleo de soja (4,60%), fru-
tas: banana e laranja (4,21%), feijão 
(3,44%), carnes (2,81%), pão francês 
(2,60%), margarina (2,00%), arroz 
(1,06%) e café moído (0,80%). Re-
gistraram-se quedas de preços nos 
itens: farinha de mandioca (12,92%) 
e leite pasteurizado (2,30%). 

Já em relação à variação de 
preços médios registrada nos dois 
primeiros meses do ano (janeiro 
e fevereiro), identificaram-se au-
mentos acumulados em produtos 
como: legumes (35,45%), açúcar 
(25,00%), feijão (23,68%), raízes 
(22,14%), óleo de soja (9,36%) 
e margarina (8,51%). Segundo a 
pesquisa do Ideme, o custo total 
da cesta básica em fevereiro/16 
foi de R$ 352,51, representando 

aproximadamente 40,06% do sa-
lário mínimo. Portanto, para um 
trabalhador que nesse período 
ganhou um salário mínimo de 
R$ 880,00, foi preciso trabalhar o 
equivalente a 88 horas e 8 minu-
tos para adquirir sua alimentação 
individual. Enquanto que em uma 
família composta por quatro pes-
soas foi necessário dispor de R$ 
1.410,04 para adquirir a alimen-
tação básica.

A ração essencial mínima (Cesta 
Básica), definida pelo Decreto-Lei nº. 
399, de 30.04.1938, que estabelece 
treze produtos alimentares básicos 
(arroz, feijão, carnes, farinha de man-
dioca, café, pão, leite, açúcar, marga-
rina, óleo de soja, legumes, frutas e 
raízes) e suas respectivas quantidades. 

Preços dos produtos sobem 
4,67% na capital em fevereiro

cESTA báSicA

Preços de legumes apresentaram aumentos médios, segundo pesquisa do Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual

FOTO: Marcos Russo

Luísa Martins
Agência Estado

 Em 30 anos, o Brasil au-
mentou em cerca de 20 vezes 
o número de bebês de até 6 
meses que são amamentados 
exclusivamente com leite da 
mãe, como preconiza a Or-
ganização Mundial da Saúde 

(OMS). A conclusão é de um 
estudo publicado pela revis-
ta científica The Lancet e di-
vulgado nessa quarta-feira, 
em evento na Organização 
Pan-Americana de Saúde 
(Opas), em Brasília. Cientis-
tas analisaram dados sobre 
aleitamento materno em 153 
países e verificaram que o 

Brasil cumpre todas as ações 
recomendadas para uma po-
lítica integrada de incentivo 
à amamentação. No entanto, 
61% das crianças de até 6 
meses não são alimentadas 
exclusivamente com o leite 
da mãe. Outra preocupação 
do epidemiologista César 
Victora, um dos líderes da 

pesquisa, é de que os dados 
mais atuais sobre o tema, 
no País, são de 2006. “Não 
podemos passar dez anos 
sem um diagnóstico nacional 
completo”, apelou Victora ao 
Ministério da Saúde, presen-
te no evento. Ainda assim, os 
resultados mostram que o 
Brasil evoluiu. 

Em 30 anos, País aumenta em 20 
vezes a amamentação exclusiva

bEbêS DE ATÉ SEiS MESES

Fenômenos 
se repetiram 
por setenta 
vezes da zero 
hora até as 
6h40 da manhã

A diferença de preço no qui-
lo do tomate nos supermercados 
da capital chega a R$ 7,00, se-
gundo pesquisa realizada pela 
Secretaria Municipal de Proteção 
e Defesa do Consumidor (Procon-
-JP) para os hortifrutigranjeiros. 
O produto apresenta a maior va-
riação, 354,04%, com preços en-
tre R$ 1,98 e R$ 8,99. 

O levantamento de preços 
realizado entre os dias 29 de fe-
vereiro e 2 de março de 2016, en-
controu a menor variação no pre-
ço do quilo da uva Isabel, 10,99%, 
com preços entre R$ 7,19 e R$ 7, 
98, uma diferença de 79 centavos.  

A média dos preços dos horti-
frutigranjeiros na pesquisa atual, 
R$ 140,94, registrou um leve au-
mento, 0,23%, em relação à mé-
dia do levantamento de preços 
realizado em janeiro de 2016, que 
ficou em R$ 140,62, uma diferen-
ça de 32 centavos. 

O secretário-adjunto do Pro-
con-JP, Marcos Santos, orienta ao 
consumidor que pesquise os pre-
ços antes de ir à feira, porque a 
diferença de um mesmo produto 
de um supermercado para outro 
pode fazer grande diferença no 
orçamento mensal. Os hortifru-
tigranjeiros que apresentaram 

grandes variações de preços nos 
supermercados da capital foram 
chuchu, 319,33%, com preços en-
tre R$ 1,19 e R$ 4,99, diferença de 
R$ 3,80; batata inglesa, 249,37%, 
com preços entre R$ 2,39 e R$ 8,35, 
diferença de R$ 5,96; macaxei-
ra, 192,42%, com preços entre 
R$ 1,98 e R$ 5,79, diferença de 
R$ 3,81; beringela, 178,77%, com 
preços entre R$ 1,79 e R$ 4,99, 
diferença de R$ 3,20; melão es-
panhol, 173,18%, com preços en-
tre R$ 1,79 e R$ 4,89, diferença 
de R$ 3,10.  O Procon-JP levantou 
preços de 29 produtos em nove 
estabelecimentos de João Pessoa.

Diferença de R$ 7,00 no quilo do tomate 
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Programa abre inscrições para dez linhas de crédito

Empreender-PB 
Economia

O Programa Empreen-
der Paraíba abriu nessa quar-
ta-feira mais uma rodada de 
inscrições para dez linhas de 
crédito. São elas: Empreender 
individual, Empreender Mu-
lher, Empreender Profissional 
Liberal, Empreender para Gás 
Natural Veicular, Empreen-
der Artesanato, Empreender 
Motociclista Profissional, Em-
preender Cooperativas e As-
sociações, Empreender Juven-
tudes, Empreender Cultural 
para pessoa física e para pes-
soa jurídica.

“Em todas as linhas de 
crédito pode ser tirado o em-
préstimo de R$ 200 no míni-
mo e R$ 15 mil no máximo, 
com exceção do Empreender 
Cultural para pessoa físi-
ca, que pode chegar a R$ 30 
mil; do Cultural para pessoa 
jurídica, que é de R$ 80 mil, 
enquanto o destinado às coo-
perativas a associações pode 

Foto: Reprodução/Internet
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Bazar Fashion será 
lançado hoje em JP

O Bazar Fashion Open vai reunir 
marcas de moda , calçados e beleza no 
Espaço Cultural entre os dias 10,11 
e 12 deste mês. Tudo em promoção, 
com muita criatividade, para este 
momento de crise. Descontos de até 
80%. Bom para o empresário e bom 
para o comprador. O evento, que será 
lançado hoje, a partir das 19h30, num 
coquetel na Maison Filipéia, localizada 
na Rua Orlando Falcone de Oliveira, 
2115, bairro do Altiplano, tem o apoio 
do Sebrae, Senai, Senac, Fecomercio e 
CDL. O Senac irá oferecer diversas ofi-
cinas de moda.

Commodities sofre 
desvalorização

Os preços das commodities 
(produtos primários com cotação 
internacional) caíram 1,48% em 
fevereiro na comparação com ja-
neiro. É o que mostra o Índice de 
Commodities Brasil (IC-Br), calculado 
mensalmente pelo Banco Central 
(BC). Em 12 meses encerrados em 
fevereiro, o índice apresentou alta de 
23,72%.O IC-Br é calculado com base 
na variação em reais dos preços das 
commodities brasileiras negociadas 
no exterior. Para calcular o índice, o 
BC observa os produtos que são re-
levantes para a dinâmica dos preços 
ao consumidor no Brasil.

Indústria paulista 
volta a crescer 

A atividade na indústria de 
transformação paulista aumentou 
1,3% em janeiro sobre dezembro, 
interrompendo as quedas registra-
das desde maio último. As horas 
trabalhadas superaram em 1,6% as 
de dezembro, mas as vendas reais 
caíram 0,3%. Também houve redução 
de 0,5 ponto percentual no Nível de 
Utilização da Capacidade Instalada 
(Nuci). Os dados são da pesquisa In-
dicador de Nível de Atividade (INA), do 
Departamento de Pesquisas e Estu-
dos Econômicos da Federação e Centro 
das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Depecon/Fiesp/Ciesp).

Construção: custo 
tem alta de 4,82%

O Custo Unitário Básico (CUB) 
da construção ficou praticamente 
estável em fevereiro, com alta de 
0,05%, segundo levantamento 
divulgado nessa terça-feira pelo 
Sindicato da Indústria da Construção 
Civil do Estado de São Paulo (Sindus-
con-SP). O CUB ficou em R$ 1.145,68 
por metro quadrado. Em 12 meses, 
a alta é de 4,82%.Calculado pelo 
Sinduscon em parceria com a Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV) , o Custo 
Unitário Básico mede a variação dos 
gastoos mensais das construtoras 
para a utilização nos reajustes dos 
contratos de obras.

Confiança do 
comércio cresce

O Índice de Confiança do Em-
presário do Comércio (Icec) cresceu 
2,2% na passagem de janeiro para 
fevereiro. É a segunda alta conse-
cutiva do indicador ajustado sazo-
nalmente, isto é, que leva em consi-
deração as variações características 
de cada mês do ano. Segundo a Con-
federação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), o 
Icec chegou a 80,2 pontos. Apesar 
da alta na comparação mensal, o 
indicador continua em queda ao 
apresentar um recuo de 19,9% em 
relação a janeiro de 2015. 

Daniel Lima 
Da Agência Brasil

Abertura de empresa na área de Gás Natural Veicular é um dos negócios incluídos na rodada de inscrições do Programa Empreender

chegar a R$ 500 mil”, explicou 
o gestor do programa, Tibé-
rio Limeira. Os interessados 
devem se inscrever pelo site 
www.empreender.pb.gov.

br. “Basta acessar o site e se 
inscrever, optando pela linha 
de crédito que deseja se en-
quadrar. O Governo do Esta-
do, desde 2011, disponibiliza 

esse programa para ajudar as 
pessoas a ganharem sua de-
vida renda com seu próprio 
negócio”, concluiu Tibério.  
Outras informações podem 

ser obtidas na sede do Em-
preender, na Avenida Almi-
rante Barroso, 1040, bairro 
da Torre, em João Pessoa. O 
telefone é (83) 3612-9250.

O total de recuperações 
judiciais deferidas - após apro-
vação da Justiça - cresceu qua-
se cinco vezes em fevereiro de 
2016. O avanço foi de 391,2% 
em relação ao mesmo mês de 
2015. No mesmo período, os 
pedidos de recuperação de 
judicial cresceram 359,5%, se-
gundo números da Boa Vista 
Serviço Central de Proteção ao 
Crédito (SCPC). 

“Este é o maior cresci-
mento na comparação inte-
ranual já registrado na série, 
que começou em 2005”, afir-
mou Flávio Calife, economista 
da instituição. O especialista 
aponta elementos da econo-
mia, como a fraqueza da ati-

vidade, os altos custos e o en-
xugamento do crédito, como 
fatores que prejudicaram as 
empresas no ano passado e 
que devem persistir ao longo 
deste ano. Na passagem de 
janeiro para fevereiro, os pe-
didos de recuperação judicial 
cresceram 56,9%, enquanto 
os deferimentos tiveram alta 
de 81,5%. 

Já os pedidos de falência 
subiram 76,3% em feverei-
ro de 2016 ante igual mês de 
2015. As falências decretadas, 
no entanto, recuaram 9,1%. 

A Boa Vista avalia que a 
persistência do atual cenário 
macroeconômico ao longo 
dos próximos meses deve le-
var os indicadores de falên-
cia e recuperação judicial a 
seguir em alta em 2016. 

Pedidos subiram 76,3% 
em fevereiro, diz SCPC

FALÊNCIA

Mário Braga
Agência Estado

O consumo de energia 
elétrica no País caiu 5,9% em 
janeiro deste ano, na com-
paração com o mesmo mês 
do ano anterior. Segundo a 
Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE) do Ministério de 
Minas e Energia, foram con-
sumidos, em média, 38,2 mil 
gigawatts-hora (GWh).

A baixa foi influencia-
da principalmente pelo re-
cuo do consumo industrial, 
que teve queda de 9,3% – a 
maior desde 2010. Entre 
os motivos para a queda do 
consumo de eletricidade nas 
indústrias é a retração da 
produção em ramos como 
extração de minerais metá-
licos, que teve o desempe-
nho afetado pelo desastre 
ambiental de novembro em 

Mariana (MG), pelos baixos 
preços do minério no merca-
do internacional e pela pró-
pria redução da atividade de 
setores que usam o minério 
como matéria-prima.

Outras atividades in-
dustriais que tiveram queda 
na produção e, consequen-
temente, no consumo de 
energia foram o setor auto-
mobilístico, a indústria de 
aço, fabricação de papel e ce-
lulose, fabricação de produ-
tos minerais não metálicos e 
construção civil.

Houve quedas também 
no consumo residencial 
(-5,4%) e comercial (-3,7%). 
No acumulado de 12 me-
ses, a queda do consumo de 
energia elétrica no País che-
ga a 2,7%.

Consumo diminui em 
janeiro, segundo a EPE

ENERGIA ELÉtRICA

As vendas de gasolina no País se 
retraíram 9,2% em 2015 ante o ano 
anterior, de acordo com o balanço 
anual apresentado na manhã dessa 
quarta-feira, pela Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustível (ANP). Acompanhando o fra-
co desempenho da economia, o con-
sumo de diesel também recuou, 4,7%. 
Apenas o consumo de etanol cresceu 
no País, na faixa de 37,5%, como al-
ternativa para o consumidor frente à 
elevação do preço dos combustíveis.

“O encolhimento não é tão ruim 
assim. Se fizer comparação com o em-
placamento de veículos, que caiu mais 
de 27%, vemos que não foi tão ruim”, 
ponderou Rubens Freitas, superinten-
dente adjunto de Abastecimento da 
agência reguladora. Segundo ele, o 
setor tem rápida resposta diante da 
retomada do crescimento e da distri-
buição de renda. “Qualquer R$ 200 
que coloquemos na renda das classes 
C e D, isso vai se repercutir na deman-
da por combustíveis”, avaliou.

De acordo com os dados da ANP, a 
produção de gasolina no País caiu no 
último ano, como reação da Petrobras 
à queda na demanda. Assim, houve 
um déficit de 30 mil barris por dia na 
balança comercial do combustível. 
Em volumes, houve uma alta de 1% 
no total importado, associada a uma 

menor produção da Petrobras. “A Pe-
trobras deixou de produzir o equiva-
lente a 3 bilhões de litros. Ela vinha ao 
longo dos últimos anos aumentando 
sua produção de gasolina A. No ano 
passado, optou por tirar o pé do ace-
lerador na produção de gasolina”, 
afirmou Freitas.

Com a menor produção da esta-
tal, a BR Distribuidora, subsidiária de 
revenda de combustíveis no varejo, 
perdeu participação no mercado do-
méstico. Em 2015, a empresa teve cer-
ca de 28% de participação do merca-
do, liderando as vendas. Em seguida, 
aparecem Ipiranga e Raízen, ligada 
à Shell, que apresentaram oscilações 
positivas entre 25% e 20% nas vendas 
de gasolina, respectivamente.

Para Freitas, a elevação das im-
portações, para compensar a inter-
rupção dos projetos de construção 
de novas refinarias, vai aumentar a 
pressão sobre a logística de terminais 
portuários e rede de distribuição de 
gás. “Em dez anos, com crescimento 
econômico e distribuição de renda, 
podemos ter até 400 mil barris por 
dia de importação de gasolina. Não 
temos nenhum projeto de refinaria. 
À medida que vão aumentando as 
importações, temos que ter olhar 
mais cuidadoso com a infraestrutu-
ra”, pontuou.

Venda de gasolina tem 
queda e a de etanol sobe

PEsquIsA dA ANP

A balança comercial regis-
trou superávit de US$ 3 bilhões 
em fevereiro, melhor resulta-
do para meses de fevereiro de 
toda a série histórica iniciada 
em 1989. Com esse resultado, 
a balança acumula saldo po-
sitivo de US$ 3,965 bilhões no 
ano, revertendo o déficit de 
US$ 6,010 bilhões registrado 
no primeiro bimestre de 2015. 
Os dados são da Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex), do 

Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exte-
rior (MDIC). No mês passado, 
as exportações totalizaram 
US$ 13,348 bilhões e as im-
portações, US$ 10,305 bilhões. 
A corrente de comércio foi de 
US$ 23,652 bilhões. 

No mês passado, as ex-
portações cresceram 4,6% em 
comparação com o mesmo 
mês de 2015. Isso interrom-
peu uma série de 17 meses de 

resultados negativos. O último 
crescimento das exportações 
havia sido registrada no com-
parativo agosto de 2014 com 
agosto de 2013. As vendas de 
bens industrializados foram 
determinantes para o resulta-
do. As exportações somadas de 
manufaturados e semimanu-
faturados cresceram 9,6% em 
relação a fevereiro do ano pas-
sado. Um destaque envolveu as 
vendas externas de veículos.

Superávit chega a US$ 3 bi
BALANÇA CoMERCIAL



Sras. Karina Costa e Joana 
D´Arc da Silva Duarte, 
empresários Miguel Bernar-
do, Paulo Sérgio Navarro 
Souza e Luciana Pereira de 
Lima, pastor Agnaldo Melo 
do Nascimento, educadora 
América de Assis Castro, 
advogado Alcides Gomes 
de Melo, médico Gilber-
to Stropp, engenheiro 
Jacques Machado Alves, 
arquiteto Ricardo Castro, 
Iam Pontes.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

  O evento "Framboesa de 
Ouro" que premia os piores do 
cinema elegeu o filme "Cinquenta 
Tons de Cinza" como o grande 
"vencedor" de 2016.
  A cerimônia foi no último 
sábado em Los Angeles e além de 
pior filme, ele também levou os 
prêmios de Pior Atriz, Pior Ator, Pior 
Combo e Pior Roteiro como também 
o de Pior Ator Coadjuvante. A pior 
refilmagem foi “Quarteto Fantásti-
co” e o prêmio Redenção foi para 
Sylvester Stallone.

Zum Zum Zum

FOTO: Pauta Comunicação

Mulher
EM comemo-

ração ao Dia Inter-
nacional da Mulher, 
a clínica Equilibra vai 
promover uma ação 
especial oferecendo 
a palestra “Saúde 
da Mulher: higiene 
íntima e infecção 
urinária”, ministrada 
pela ginecologista 
e obstetra Maria 
do Socorro Bezer-
ra Andrade e a aula 
prática “Ativando seu 
Períneo”.  O evento 
é amanhã às 17h30, 
aberto ao público 
na Av. Monteiro da 
Franca, 1029.

Equipe da Equilibra: Juliana Elias, Rossana Vasconcelos e Marluce Maia

“Fundamental é mesmo 
o amor, é impossível ser 
feliz sozinho”

“Estar sozinho é triste, en-
che o saco dos outros e deve 
fazer mal para a saúde”

TOM JOBIM TATI BERNARDI

    A loja Drumond movimenta hoje o Manaíra Shopping com o lançamento da Coleção 
Inverno 2016, sob o comando da blogueira Renata Uchôa e Larissa Toscano, com presença  do 
relações públicas da marca, Paulo Nunes. O coquetel para convidados será às 19h.

FOTO: Arqiuivo

Nelson Rossiter e o aniversariante de hoje, Ricardo Castro

Corrupção

Turismo
EMPRESÁRIOS de 

Turismo da Paraíba e 
de outros Estados, vão 
participar nos dias 17 
e 18 deste mês, do 7o 
Fórum do Turismo, que 
será realizado no pavilhão 
“Morton Mariz de Faria”, 
no Centro de Convenções 
de Natal, no Rio Grande 
do Norte. O evento vai 
abordar o tema “Promover 
Destinos, Desenvolver 
Regiões”.

O destaque do 
evento, que tem o apoio 
do Sebrae, será o painel 
‘Como atrair empreen-
dimentos hoteleiros”, 
conduzido pelo presidente 
do GJP Hotéis e Resorts, 
Guilherme Paulus.

FOTO: Goretti Zenaide

Presenças bacanas de Pedro Jorge Brito e Manuela Teixeira Gonçalves

FOTO: Divulgação

Advogada Socorro Brito na abertura da IV Conferência Estadual de 
Direitos Humanos no Ouro Branco Praia Hotel

Bazar Fashion Open
UM COQUETEL hoje às 19h30 na Maison Filipéia, no 

Altiplano, vai marcar o lançamento do Bazar Fashion Open, 
que vai reunir marcas de moda, calçados e beleza na Praça 
do Povo do Espaço Cultural José Lins do Rego, nos dias 10 
a 12 deste mês nesta capital.

O evento, idealizado pela empresária Hérica Madero, 
tem o apoio do Sebrae, Senai, Senac, Fecomércio e Câmara 
dos Diretores Lojistas de João Pessoa.

   O arquiteto Ricardo Castro comemora hoje seu aniversário com um almoço de 
adesão no restaurante Tamarindo, do Hotel Sapucaia, localizado na Avenida Tamandaré, 
em Tambaú.

    Lamentamos a morte de Abelardo Marinho de Menezes um dos mais antigos 
funcionários da Rádio Tabajara. Ele era irmão das estimadas Ivanize Luna e Djanira Fialho, 
esta mãe do desembargador federal Rogério Fialho.

FOTO: Goretti Zenaide

Estimados José Ricardo Porto e Salete, ele está como presidente em exercício do TJPB

A FACULDADE 
de Direito da UFPB, a 
Universidade de 
Lausanne, a Associação 
de Direito Internacional 
e o Tribunal de Contas 
da Paraíba, com apoio 
do Governo da Suíça, 
vai promover uma 
conferência internacional 
sobre o combate a 
corrupção.

O evento vai reunir 
professores suíços de 
grande prestígio in-
ternacional e contará 
com a presença do juiz 
Sérgio Moro, que vem 
a convite do procura-
dor Marcílio Franca 
Filho.

Escolas de Magistratura
ENTRE os dias 10 a 12 deste mês, em João Pessoa, 

acontece o XLII Encontro do Colégio Permanente de Dire-
tores de Escolas da Magistratura que pela segunda vez é 
realizado pela Esma Paraíba, que tem à frente a desem-
bargadora Maria das Graças Morais Guedes.

O evento, coordenado pelo juiz adjunto da Esma Ricar-
do Vital de Almeida, será aberto às 19h pelo presidente do 
Colégio Permanente, desembargador Antônio Rulli Júnior, 
com palestra do presidente do TJSP, desembargador Paulo 
Dimas Mascarretti. 

Interatos para mulheres
O PROJETO Interatos - Mostra e Formação Per-

manente de Teatro, Dança e Circo da Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba terá a edição deste mês de março 
dedicada às mulheres em comemoração ao Dia Inter-
nacional da Mulher.

O evento recebe grupos da Paraíba, Rio Grande 
do Norte e Pernambuco, com atividades voltadas ao 
público feminino, começando hoje com uma oficina de 
teatro apenas para mulheres, podendo participar atrizes 
e não atrizes. A atividade é gratuita e será na sala 6 do 
Mezanino 2, rampa 1 do Espaço Cultural.

   O estimado amigo José Ricardo Porto mais uma vez assume a presidência do 
TJPB, por conta de viagem do desembargador Marcos Cavalcanti a Campo Grande-MS, 
para participar do 106o Encontro do Colégio Pernamente de Presidentes de Tribunais 
de Justiça.
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Palmeiras joga hoje 
contra o Rosario Central
pela Taça Libertadores

SALGUEIRO X CAMPINENSE

Jogo vale liderança do Grupo A
FotoS: Reprodução

Se empatar, a Raposa 
encaminha classificação 
para a segunda fase

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 3 de março de 2016

O Campinense tem uma 
parada dura hoje no inte-
rior de Pernambuco, às 19h, 
no Estádio Cornélio Muniz, 
diante do Salgueiro, quando 
defende a liderança do Gru-
po A da Copa do Nordeste. 
Um empate mantém a Ra-
posa na ponta, porém uma 
vitória simples beneficia 
o adversário que chegará 
a mesma pontuação - sete 
pontos - mas superaria no 
saldo de gols, O confronto 
entre paraibanos e pernam-
bucanos será apitado por 
um trio sergipano com Edu-
ardo de Santana no coman-
do e auxílios de Daniel Vidal 
e Rodrigo Guimarães.

O técnico Francisco 
Diá, que poupou alguns jo-
gadores no jogo diante do  
CSP quando empatou de 0 
a 0 e só usou cinco titulares 
na maior parte da partida e 
mais três na parte final do 
jogo está ciente das dificul-
dades que encontrará nes-
se novo confronto contra o 
Salgueiro e terá a sua dispo-
sição o time que venceu no 
primeiro jogo no Amigão, 
por 1 a 0. Ele não confirma 
a escalação, mas não deve 
haver mudanças.

Roger Gaúcho e Rona-
el seguem fora da partida. 
O primeiro pode voltar aos 
treinos na próxima sema-
na, enquanto o segundo vai 
demorar pelo menos cinco 
meses. Sobre o adversário, 
o técnico Francisco Diá tem 
elogiado bastante pela bela 
campanha no Campeona-
to Pernambucano.  “Vai ser 
outro jogo difícil. Eles já 
mostraram o seu potencial 
no primeiro jogo e atuando 
em casa vai nos presssionar 
bastante para alcançar a vi-
tória e liderança. O nosso 
time precisa estar atento os 
90 minutos para superar as 
dificuldades e conseguir um 
bom resultado”, disse.

Salgueiro 
Na última segunda-

feira o Salgueiro venceu o 
América por 3 a 1. Em cinco 
jogos no hexagonal venceu 
três, empatou um e perdeu 
outro, este para o Náutico. 
Com 10 pontos, a equipe 
está na segunda posição no 
Hexagonal do Título. A cam-
panha é superior à do mes-
mo período do ano passado, 
quando o time sertanejo só 
tinha quatro pontos e es-
tava na lanterna.  Em 2015 
perdeu o título para o San-
ta Cruz e ficou em segundo 
lugar.

Para o zagueiro Rogé-
rio, de Itaporanga-PB, e que 
conhece bastante o futebol 
paraibano, o Salgueiro vai 
em busca da liderança com 
o apoio de sua torcida, mes-
mo respeitando a equipe do 
Campinense.

“Aquele resultado do 
jogo anterior não fez justiça 
ao que aconteceu no jogo. 
Não merecíamos perder. 
Hoje vai ser diferente, sem 
clima de revanche, mas com 
muito empenho para que 
possamos chegar a vitória”, 
assegurou.

Unipê pede ao torcedor para ajudar Hospital Padre Zé
O Centro Universitário 

de João Pessoa – Unipê tam-
bém vai apoiar ao Projeto 
Futebol Solidário 2016 da 
Rádio Tabajara, que tem por 
objetivo arrecadar alimentos 
e medicamentos para o Hos-
pital Padre Zé, além de res-
gatar grandes nomes do fu-
tebol paraibano. Neste ano, 
haverá um jogo preliminar 
com as equipes máster de 
João Pessoa e Campina Gran-
de. O jogo principal trará o 
time do Botafogo contra o 
Campinense, clubes de João 

Pessoa e de Campina Grande, 
respectivamente, que dispu-
tarão pelo Campeonato Pa-
raibano.

Para adquirir o ingresso, 
o torcedor deverá levar um 
quilo de alimento não pere-
cível ou realizar a troca nos 
postos de venda autorizados. 
O lançamento oficial do Fu-
tebol Solidário 2016 acon-
tecerá no dia 10, no Esporte 
Clube Cabo Branco, às 9h.

O assessor de Assuntos 
Estudantis – AAE do Unipê, 
prof. Otto Rodrigo Melo Cruz, 

apontou para o gesto de so-
lidariedade da causa. “Esta 
é uma oportunidade de mo-
tivar as torcidas a pensarem 
de forma diferente do que 
aquele acirramento, colo-
cando duas torcidas para se 
integrarem na arrecadação 
de alimentos para o Hospital 
Padre Zé, que durante déca-
das acolhe e abraça pessoas 
de todo o Estado da Paraíba”, 
comentou.

Representando a direção 
do Hospital Padre Zé, o de-
sembargador aposentado Jú-

lio Aurélio Coutinho, elogiou 
a iniciativa da Rádio Tabajara 
e a parceria dos dirigentes 
dos dois clubes. Coutinho 
ainda agradeceu a parceria 
com o Unipê. O Hospital, que 
é filantrópico, completará 51 
anos de atividades em 2016. 
Para o diretor de Futebol do 
Botafogo, vereador Zezinho 
do Botafogo, a iniciativa é 
louvável. Segundo ele, desde 
o início os dois times abraça-
ram a causa social, que pro-
moverá o reencontro de ex-
jogadores dos dois clubes. 

Futebol Solidário 
O projeto é uma realiza-

ção da Rádio Tabajara, conta 
com o apoio da Secretaria de 
Estado da Juventude, Espor-
te e Lazer (Sejel), Federação 
Paraibana de Futebol e tem 
como objetivo arrecadar ali-
mentos para serem doados 
ao Hospital. A reunião tam-
bém contou com a partici-
pação do secretário da Sejel, 
Tibério Limeira. Esta será a 
segunda edição do Futebol 
Solidário, que teve confirma-
ção do Governo do Estado.

FUTEBOL SOLIDÁRIO

Clube não aceita antecipação de jogo com o Treze
O Auto Esporte, através 

de seu presidente Watteau Ro-
drigues, não concordou com a 
antecipação de seu jogo con-
tra o Treze, marcado na tabela 
para o dia 12 deste mês para 
o dia 11 a fim de atender a Es-
porte Interativo. Ele justificou 
que não tinha o menor sentido 
tirar um jogo de um dia bom 
para o futebol e antecipá-lo 
para uma sexta-feira à noite 
no Almeidão.

“Quando dá a gente faz 
sem nenhum problema. Re-
cebi o comunicado da Federa-
ção, reuni a minha diretoria e 
decidimos que o jogo não será 
modificado na tabela”, disse 
Watteau que já comunicou a 
Federação.

O diretor do Departa-
mento Técnico da Federação, 
Antonio Carlos Basa, assegu-
rou que a vontade do clube 
será assegurada. “Se o clube 
entende não ser possível a 
FPF vai ficar de seu lado e não 

AUTO ESPORTE

mexer na tabela”, explicou. Por 
outro lado, a  Federação Parai-
bana de Futebol mudou a pro-
gramação do fim de semana 
pelo Campeonato Paraibano 
de 2016. O jogo Santa Cruz x 
Botafogo saiu do domingo, 6, 
e passou para o sábado, dia 
5, no Ameidão, às 18h, tendo 
em vista que o time de Santa 
Rita não fez nenhuma objeção 
em relação a mudança e de co-
mum acordo com o Botafogo. 
No domingo permanece a par-
tida Auto Esporte x CSP.

A Federação também de-
cidiu que o jogo Botafogo x 
Campinense, no próximo dia 
20, no Almeidão, mudou o seu 
horário em função do futebol 
solidário que envolverá uma 
seleção máster de João Pes-
soa contra outra de Campina 
Grande, este programado para 
as 15h. Assim, o clássico será 
disputado às 17h30. O futebol 
solidário é para ajudar o Hos-
pital Padre Zé.Watteau (E) reuniu os dirigentes do clube que se mostraram contrários a solicitação da TV Interativa

O Campinense terá a sua força máxima, a exceção do meia Roger, no jogo decisivo de hoje contra o Salgueiro, no interior de Pernambuco pela Copa do Nordeste

Outros jogos
 de hoje

19h
Sport x River
21h30
Flamengo-PI x V. da Conquista

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br
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Grand Prix de Judô para cegos
reúne 240 atletas de 17 países
Competição acontece na 
Urca e serve de preparação 
para os Jogos Olímpicos

Com a decisão do Tribunal 
de Justiça Desportiva da 
última terça-feira, quando 
puniu o Kashima com a 
perda de seis pontos, mas 
excluiu o Santa Cruz da 
disputa do Campeonato 
Paraibano de Futebol Fe-
minino de 2015, cabe agora 
à Federação Paraibana de 
Futebol marcar a final da 
competição que vai envolver o Botafogo e o 
próprio Kashima, já que o último colocado não 
conseguiu alcançar a equipe do Cristo, mesmo 
sendo penalizada. O Santos, do Geisel, foi a 
quarta equipe, tendo conquistado apenas um 
ponto. O Kashima ficou com quatro.

Futebol feminino

Interior mostra força 
na Copa do Nordeste

Antes da bola rolar no Grupo A da Copa do Nordeste 
todos apostavam em Campinense e ABC na briga pela 
liderança, mas depois de três rodadas apenas o repre-
sentante paraibano vem mostrando potencial para brigar 
pela classificação, diferente da equipe do Rio Grande do 
Norte que, em crise, desde o início da temporada, vem 
sendo atropelado e com poucas chances de classificação, 
principalmente depois da derrota para o Imperatriz. Esse 
grupo se caracteriza pela força do futebol interiorano.

O Campinense, líder até hoje, pois ninguém sabe o 
que acontecerá hoje à noite diante do Salgueiro, repete a 
boa campanha do ano anterior quando chegou a segunda 
fase e foi eliminado pelo Bahia em dois jogos bastante 
disputados e decidido nos detalhes. O time do interior 
paraibano, já levantou a taça em 2013, tem identificação 
com essa disputa e está no páreo pela vaga. No futebol 
do interior pernambucano não é diferente.

Vice-campeão de Pernambuco em 2015, o Salgueiro 
é hoje a segunda força e faz um campeonato estadual 
primoroso com três vitórias, um empate e uma derrota, 
no hexagonal decisivo. Na Copa do Nordeste também 
faz boa campanha, apesar da derrota de 1 a 0 para o 
Campinense no jogo de ida, com boas possibilidades de 
devolvê-la no jogo de hoje.

Tudo caminha para que Campinense e Salgueiro 
definam quem é o melhor nesse grupo. A crise no ABC 
mostra que o time norte-riograndense terá muitas difi-
culdades nos dois jogos que faltam com apenas quatro 
pontos, o mesmo se aplica ao Imperatriz com a mesma 
pontuação e um futebol de muita dedicação, apenas. 
O representante do Maranhão tem duas derrotas, um 
empate e uma vitória e não deve brigar pela liderança, já 
que sua última partida no torneio será contra o Salgueiro, 
no interior pernambucano.

Então, se espera um jogo muito pegado hoje no Es-
tádio Cornélio de Barros e que a Paraíba consiga um bom 
resultado para se manter na briga pela classificação.

O torcedor tem de ajudar essa promoção do futebol so-
lidário programado para o dia 20 próximo e que vai ajudar 
ao Hospital Padre Zé, tão importante para a saúde dos 
paraibanos. Vamos entrar nessa jogada e fazer um golaço.

Futebol solidário

O torcedor que for ao jogo 
Botafogo e Campinense 
tem de levar um quiilo de 
alimento para ser doado 
ao hospital e desde já peço 
pra ninguém levar sal e sim 
feijão, arroz, macarrão, etc.

Alimento
O secretário geral da Confe-
deração Brasileira de Futebol, 
Walter Feldman, chega hoje 
a João Pessoa, a convite do 
presidente Amadeu Rodrigues, 
e terá um encontro com o 
governador Ricardo Coutinho.

Feldman na PB

Através do Instagram, o ex-meia da Seleção e Cruzeiro, Alex, 
prestou homenagem ao ex-atacante Leonardo que faleceu 
na última terça-feira em Recife. Ele atuou junto com o ídolo 
da torcida do Sport na Raposa mineira. “Meus sentimentos à 
família do Leonardo. Era uma pessoa do bem e tive o privilé-
gio de ser seu companheiro no Cruzeiro”.

Homenagem a Leonardo

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

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 nacional. 
Com número recorde de par-
ticipantes, o Grand Prix In-
ternacional Infraero de Judô 
para Cegos será disputado no 
dia 5 de março, na Escola de 
Educação Física do Exército, 
na Urca, no Rio de Janeiro.

 São 17 países e 240 atle-
tas inscritos, inclusive da Se-
leção Brasileira, o que torna 
a competição fundamental 
na preparação para a disputa 
dos Jogos do Rio. Como mui-
tos deles estão confirmados 
nos Jogos Rio 2016, o evento 
será uma oportunidade para 
os brasileiros testarem suas 
forças contra os rivais, além 
de mostrarem ao público o 
que podem esperar das Para-
limpíadas em setembro.

 Entre os nomes nacio-
nais confirmados na compe-
tição estão o tetracampeão 
paralímpico Antônio Tenó-
rio, a medalhista de prata dos 

Jogos de Atenas e Pequim, 
Karla Cardoso, o atual líder 
do Ranking Mundial na cate-
goria pesado, Wilians Araújo, 
e a vice-campeã paralímpica 
em Londres, Lúcia Araújo.

 “Vamos encontrar nos-
sas adversárias dos Jogos 
Paralímpicos e poderemos 
colocar em prática algumas 
técnicas com algumas luta-
doras. É uma oportunidade 
para testar e fazer os últimos 

ajustes”, aponta Lúcia Araú-
jo, dona do melhor resultado 
do Brasil no judô durante os 
Jogos Paralímpicos de Lon-
dres-2012.

 
Etapa internacional 
Com o patrocínio da 

Infraero, a Confederação 
Brasileira de Desportos de 
Deficientes Visuais (CBDV) 
realiza a etapa internacional 
da competição desde 2012. 

Em seu primeiro ano, so-
mente a Guatemala esteve 
presente. No entanto, o au-
mento ano a ano no número 
de competidores de fora do 
País demonstra que o Brasil 
é referência na modalidade. 
Neste ano, muito por con-
ta dos Jogos Paralímpicos, o 
evento receberá o maior nú-
mero de nações já inscritas 
no GP, 17, com um total de 62 
atletas estrangeiros.

Deficientes visuais vão competir no próximo sábado na Escola de Educação do Exército, no Rio

Torneio define últimas vagas para Rio 2016
Sai o mais acrobático, 

entra o mais elegante dos es-
portes aquáticos. Uma sema-
na após a Copa do Mundo de 
Saltos Ornamentais, chegou a 
vez do nado sincronizado no 
Centro Aquático Maria Lenk. 
O que está em jogo são as úl-
timas vagas da modalidade 
para os Jogos Olímpicos Rio 
2016. Começou ontem com o 
dueto técnico de rotina e vai 
até o próximo domingo, 125 
atletas (que formam 27 due-
tos e sete equipes) de 30 pa-
íses estão mostrando tudo o 
que treinaram para entrar na 
disputa por vagas Olímpicas.

O torneio - 28º do ca-
lendário Aquece Rio e oitavo 
no Parque Olímpico da Bar-
ra - define as últimas vagas 
para as duas provas do es-
porte nos Jogos Olímpicos 
Rio 2016: a de equipes, que 
conta com oito participantes, 

NADO SINCRONIZADO

Atletas de olho nos Jogos Paralímpicos
Setecentos e cinquenta 

metros de natação na Praia 
de Copacabana, 20km de ci-
clismo e outros cinco de cor-
rida pelo bairro cartão-pos-
tal do Rio de Janeiro. Assim 
será a estreia do paratriatlo 
nos Jogos Paralímpicos, e o 
Brasil terá pelo menos um 
atleta no masculino e um no 
feminino, que são as vagas fi-
xas do País-sede. Quais serão 
eles é algo que vai depender 
do desempenho em compe-
tições até junho. O objetivo 
é subir no ranking e chegar 
ao megaevento em setembro 
em condições de estar no pó-
dio.

“A gente vai tentar a me-
dalha, mas há um caminho 
até lá. O primeiro objetivo é 
melhorar no ranking, para 
chegar com chances de lutar 
por medalha. Queremos clas-

sificar o máximo de atletas 
possível pelo ranking, pre-
cisamos ir bem nas provas 
deste ano”, disse o coordena-
dor de Paratriatlo da Confe-
deração Brasileira de Triatlo 
(CBTri), Rivaldo Martins.

De acordo com as regras 
estabelecidas pelo Comitê 
Paralímpico Internacional 
(IPC, na sigla em inglês) e 
pela União Internacional de 
Triatlo (ITU, em inglês), o 
paratriatlo no Rio 2016 terá 
a participação de 30 atletas 
no feminino e 30 no mascu-
lino. As classes funcionais 
são PT2, PT4 e PT5, entre as 
mulheres, e PT1, PT2 e PT4, 
entre os homens.

Caso o Brasil não consi-
ga classificar nenhum atleta 
por ranking, caberá à CBTri 
escolher o representante 
e a representante. Mas, se 

PARATRIATLO

e a de duetos, com 24 repre-
sentantes.  

Cinco das oito equipes 
participantes já estão de-
finidas: Austrália, China, 
Rússia, e Egito (campeões 
das seletivas continentais), 
além do Brasil (País-sede). 
Os três melhores países do 
evento-teste fecham as clas-
sificações da prova para o 
Rio 2016. Canadá, Chile, Es-
panha, França, Itália, Japão e 
Ucrânia são os postulantes 
às últimas vagas.

Cada um dos oito países 
classificados para a prova em 
equipe também ganha vaga 
na competição de duetos, 
aos quais se juntam as cinco 
melhores duplas de cada se-
letiva continental (Canadá, 
Ucrânia e Japão já garanti-
ram vaga). As vagas restan-
tes são definidas neste tor-
neio no Maria Lenk.

os brasileiros garantirem 
pelo menos uma vaga pelo 
ranking, a vaga reservada ao 

País-sede será redistribuída 
pela ITU, não necessaria-
mente para um brasileiro.

Tamiris, de 16 anos, é uma das apostas brasileiras da modalidade

O esporte náutico mais elegante faz parte de evento-teste no Rio

FOTOS: Reprodução



Palmeiras enfrenta o Rosario
TAÇA LIBERTADORES

Marcelo Oliveira está 
bastante pressionado e 
torcida exige vitória

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 3 de março de 2016

A expectativa de arqui-
bancadas lotadas e toda a 
obsessão pela disputa da 
Taça Libertadores da Amé-
rica devem dar um peso 
decisivo ao duelo de hoje, 
entre Palmeiras e Rosario 
Central, da Argentina, às 
21h45 (horário de Brasília). 
O Verdão ainda não venceu 
em 2016 na arena, mas o de-
sempenho em casa em due-

los importantes recentes (e 
também contra argentinos) 
aumenta a confiança. O jogo 
é cercado de muita expecta-
tiva, principalmente em re-
lação a situação do técnico 
Marcelo Oliveira, pressiona-
do por resultados, já que o 
Palmeiras não faz uma boa 
campanha no Campeonato 
Paulista, apesar de estar em 
segundo lugar no Grupo A, 
mas com um futebol bastan-
te contestado.

Desde que o estádio foi 
reinaugurado, no final de 

2014, a equipe tem números 
quase perfeitos em partidas 
decisivas no local. Entre os 
confrontos de mata-mata 
válidos pelo Campeonato 
Paulista e a Copa do Brasil do 
ano passado, foram sete vitó-
rias e um empate.

Esse desempenho sem-
pre serviu de inspiração 
para diretoria e elenco. 
Após a final contra o Santos, 
atletas como Dudu e Robi-
nho destacaram o clima e 
o apoio da torcida dentro 
e fora de campo como fun-

damentais na campanha 
vitoriosa na Copa do Brasil. 
Ali, já demonstravam ansie-
dade para os compromissos 
na arena pela Libertadores.

Chegou a hora, então. A 
arena receberá seu primeiro 
jogo de Libertadores. Antes 
da reforma, o antigo Palestra 
Itália recebeu muitos con-
frontos do torneio, sendo 
cinco deles contra rivais da 
Argentina. O histórico é po-
sitivo: foram três vitórias e 
dois empates – o último, in-
clusive, em 2006, diante do 

Rosario Central, adversário 
de hoje. Em outras quatro 
partidas na capital paulista 
contra argentinos, foram três 
triunfos no Pacaembu e um 
empate no Morumbi.

O retrospecto geral no 
novo estádio, porém, pode-
ria ser melhor: são 24 vi-
tórias, sete empates e dez 
derrotas (aproveitamen-
to de 62,4%). Em pontos 
corridos, o último triunfo 
ocorreu em 13 de setembro 
(2 a 0 sobre o Figueirense). 
De lá para cá, o Palmei-

ras só ganhou na Copa do 
Brasil (Internacional, Flu-
minense e Santos). Houve 
mais dois empates e cinco 
derrotas no período.

Em 2016, o Verdão 
ainda não venceu como 
mandante. Nos três jogos 
na arena, o time de Marce-
lo Oliveira saiu derrotado 
contra Linense e Ferroviá-
ria e empatou sem gol com 
o Santos. A equipe palmei-
rense também ficou no em-
pate em 2 a 2 contra o São 
Bento, no Pacaembu. 

FOTOS: Reprodução 

No domingo passado, o Palmeiras perdeu para a Ferroviária e a torcida reclamou bastante do técnico Marcelo Oliveira que tem início de temporada complicado e com muitas cobranças

Riascos teve uma temporada ruim no ano passado, mas vem se destacando bastante em 2016

A relação entre a tor-
cida do Vasco e o atacante 
Riascos mudou completa-
mente desde o fim do ano 
passado até os dias atuais. 
Com gols, muito carisma e 
as já características danci-
nhas nas comemorações, o 
colombiano ainda convive 
com algumas vaias vindas 
das arquibancadas, mas os 
aplausos passaram a ser 
mais recorrentes em 2016. 
Com seis gols em sete jo-
gos, ele conquistou boa 
parte da torcida. O proble-
ma é que seu contrato ter-
mina no dia 15 de maio e o 
Vasco não considera razoá-
vel pagar a multa (cerca de 
R$ 8 milhões) imposta pelo 
Cruzeiro no contrato de 
empréstimo.

Em São Januário, a 
conversa é de que a única 
forma de manter o jogador 
é prorrogando o emprés-
timo. Atualmente, o clube 
mineiro paga 70% dos salá-
rios do colombiano, com o 
Vasco arcando com os 30% 
restantes. O LANCE! apurou 
que o objetivo do Cruzeiro é 
vender o jogador para recu-
perar pelo menos parte do 
investimento feito na com-
pra do jogador junto ao Mo-
narcas Morelia, do México.

Procurado pela repor-
tagem, o diretor de futebol 
do Cruzeiro, Thiago Scuro, 
revelou que ninguém do 
Vasco entrou em contato 
para negociar uma compra 
ou a prorrogação do em-
préstimo. Na Colina, a dire-

toria está em compasso de 
espera. Vai aguardar até o 
fim do contrato para saber 
a posição da equipe minei-
ra. Se houver uma proposta 
que os agrade, Riascos dei-
xará o Rio de Janeiro. Caso 
não tenha nada, o Cruz-Mal-
tino tentará a prorrogação 
do empréstimo.

Pelo visto, muita coi-
sa vai acontecer até Vasco, 
Cruzeiro e Riascos chega-
rem a uma definição. Para 
o torcedor vascaíno, resta 
continuar apoiando o co-
lombiano e esperar que a 
situação não afete seu de-
sempenho dentro de cam-
po. Se as dancinhas e os 
gols continuarem, pelo me-
nos até maio a tranquilida-
de no ataque está garantida. 

Para ficar com Riascos Vasco terá 
que pagar multa de R$ 8 milhões

CONTRATO TERMINA EM MAIO

Lionel Messi é o destaque da 
capa do 'El Gráfico' do mês março. O 
craque do Barcelona deu entrevista à 
revista argentina e revelou que quer 
encerrar sua carreira no País onde 
nasceu.

"Não estipulo prazo para a apo-
sentadoria, nem cedo nem tarde. 
Mas espero ficar no Barça enquan-
to meu corpo me permitir ajudar a 
equipe. Quando perceber que estou 
próximo do fim, tomarei minha de-
cisão", afirmou. "Voltar a jogar na 
Argentina é algo que eu tenho como 
pendente e que eu gostaria de pod-
er fazer. Não sei quando, mas é uma 
possibilidade".

O camisa 10 da equipe catalã ain-
da comentou a relação entre os ata-
cantes do tridente, composto por ele, 
Neymar e Luís Suárez.

"Temos uma relação muito boa, 
dentro e fora de campo. Nos damos 
muito bem. Tratamos de trabalhar 
para a equipe e isso nos faz sentir 
importantes. Quando cada um rep-
resenta sua seleção, aí os papéis mu-
dam, mas não há rivalidade ou en-
frentamento".

Messi também falou sobre os 
fracassos recentes em decisões pela 
seleção e sobre as críticas que recebe 
dos jornais argentinos. "Tudo que 
perdemos com a seleção me angustia, 
porque eu sei que deveríamos 
ter ganho. Na Copa do 
Mundo e na Copa Améri-
ca nós merecíamos.

"Não me preocupo sobre o que é 
dito em certos setores da imprensa. 
Me preocupa que não se analise uma 
partida como um todo e façam jul-
gamentos por uma jogada específica. 
Os meios de comunicação são forma-
dores de opinião e as vezes o fanatis-
mo supera o jornalismo", finalizou o 
craque argentino.

Cristiano Ronaldo
Lionel Messi mais uma vez não 

entrou em polêmicas e garantiu que 
ele e Cristiano Ronaldo se respeitam 
e não existem problemas entre os 
dois, apesar de reconhecer que eles 
não são grandes amigos.

Dono de cinco Bolas de Ouro, o 
camisa 10 tem rivalizado com o por-
tuguês, que ganhou três, pelo posto 
de melhor jogador do mundo desde 
2008. Nenhum futebolista, que não 
seja os dois, ganhou o prêmio nos 
últimos oito anos, e ambos também 
acumulam recordes, atuações mag-
níficas e títulos no período. Os dois 
melhores jogadores do planeta nes-
ta era garantem não ter problemas 

entre eles, e Messi reafirmou 
isso.

“Nós somos profissionais 
que defendem nossas equi-
pes e somos rivais no jogo, 
mas nada mais que isso. 

Sempre existiu e existirá 
respeito e nada mais”, 

garantiu o argenti-
no ao Él Gráfico.

Jogador admite encerrar a 
carreira no futebol da Argentina

LIONEL MESSI

Messi não entrou 
em polêmica com 

Cristiano e diz que o 
respeita muito



Cerca de 12% dos custos 
foram eliminados por 
causa da crise econômica

Brasil anuncia corte de R$ 900 mi
ORÇAMENTO DOS JOGOS OLÍMPICOS
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A Olimpíada do Rio so-
freu um corte de R$ 900 mi-
lhões no orçamento, conse-
quência da crise econômica 
do Brasil. O corte nos inves-
timentos irritou dirigentes 
de várias modalidades que 
serão atingidas.

No total, R$ 7,4 bilhões 
serão gastos no Rio de Ja-
neiro, sem contar as obras 
de infraestrutura da cida-
de. Para chegar a esse valor, 
porém, cerca de 12% dos 
custos inicialmente progra-

mados foram eliminados.
Os principais cortes 

foram realizados em insta-
lações esportivas e na eli-
minação de construções tem-
porárias. Mas outras obras 
foram afetadas. O metrô, por 
exemplo, vai operar apenas 
para levar os passageiros de 
Ipanema para a Barra, local 
dos Jogos, sem parar em to-
das as estações. A quebra de 
promessas da Rio-2016 não 
foi bem recebida por organi-
zações esportivas.

No Itaquerão, por exem-
plo, os cortes estão relacio-
nados com as estruturas que 
seriam montadas para os dez 
jogos dos torneios de futebol. 

O hipismo também já deixou 
claro que quer garantias de 
que o evento, em Deodoro, 
não será afetado.

A arquibancada flu-
tuante na Lagoa Rodrigo de 
Freitas está definitivamente 
descartada. Para a Federa-
ção Internacional de Remo, 
que contava com os Jogos 
para garantir sua receita, o 
abandono do projeto signi-
fica também um importante 
prejuízo financeiro. Haverá 
espaço para apenas 6 mil es-
pectadores, ante um plano 
original desenhado para 14 
mil. Em Londres, a capacida-
de foi de 25 mil.

Christophe Rolland, pre-

sidente da Federação Inter-
nacional de Remo, já indicou 
que “entende” a crise no Bra-
sil. Mas criticou o fato de a 
decisão ter sido tomada sem 
consultar o grupo. Segundo 
ele, a entidade teria opções a 
propor se tivesse sido infor-
mada antes.

Os responsáveis pelos 
esportes aquáticos também 
se mostraram irritados com 
o Rio. O Maria Lenk conta 
com três piscinas, mas o ideal 
seria ter uma a mais. As com-
petições não devem ser afe-
tadas. Mas o que preocupa é 
a agenda para os treinos de 
atletas de saltos, nado sincro-
nizado e polo aquático.

Menos da metade 
do total de ingressos dos 
Jogos Olímpicos foi ven-
dida até o momento, 
há cerca de cinco meses 
da abertura da primeira 
edição das Olimpíadas 
na América do Sul, in-
formaram os organiza-
dores do evento ontem.

Os Jogos do Rio co-
locaram à venda um to-
tal de 7,5 milhões de en-
tradas para a Olimpíada, 
que acontece de 5 a 21 
de agosto.

“Cerca de 47 por 
cento dos ingressos fo-
ram vendidos”, disse o 
diretor de comunicação 
do Comitê Rio 2016, Ma-
rio Andrada, a repórte-
res, após uma apresen-
tação do progresso dos 
preparativos do Rio ao 
Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI).

Segundo Andrada, 
apesar de ter vendido 
menos da metade dos 
tíquetes, o Rio 2016 já 
atingiu 74 por cento - ou 
194 milhões de dólares - 
da meta de receita com 
ingressos, principalmen-
te devido às entradas 

mais caros para os prin-
cipais eventos.

“A cerimônia de 
abertura, por exemplo, 
não tem mais entradas à 
disposição”, afirmou.

A Olimpíada de 
2012 em Londres atin-
giu sua meta de receita 
com venda de ingressos 
meses antes do início 
dos Jogos devido a uma 
grande demanda. No to-
tal, Londres vendeu 8,2 
milhões de um total de 
8,5 milhões de tíquetes 
para a Olimpíada.

Ingressos à venda

Os Jogos do 
Rio colocaram 
à venda um 
total de 7,5 
milhões de 
entradas para a 
Olimpíada, que 
acontece de 5 
a 21 de agosto

Cortes ainda foram 
promovidos no tratamento 
que os dirigentes recebe-
rão. Coquetéis foram redu-
zidos e, no lugar de cana-
pés de luxo, serão servidos 
pão de queijo e alternativas 
mais baratas.

No “ranking’’ das prio-
ridades, os atletas ficaram 
em primeiro lugar, com a 
melhor e mais variada co-
mida. Consultores foram 
contratados para orientar 
a forma de preparação para 
atletas muçulmanos, orien-

tais e de todas as regiões do 
mundo. Mas os dirigentes 
terão de se contentar com a 
mesma refeição do restante 
da força de trabalho dos or-
ganizadores.

Outro ponto delicado 
será o do metrô, conside-
rado por membros do COI 
como “fundamental’’. “Sem 
metrô não teremos público 
no evento’’, alertou ao Es-
tado o vice-presidente do 
COI, Craig Reedie. “Não há 
opção. Essa obra precisa 
ocorrer’’, insistiu.

Prevista para custar 
R$ 1 bilhão, a obra da Li-
nha 4 conseguiu apenas 
uma liberação de R$ 422 
milhões do BNDES. O gover-
no do Estado tentou pres-
sionar a presidente Dilma 
Rousseff para acelerar os 
empréstimos. Mas os valo-
res não teriam sido transfe-
ridos.

Hoje, ainda faltam 300 
metros de túnel para serem 
cavados e muitas das esta-
ções estão atrasadas. O re-
sultado é que o metrô não 

deve estar operando para a 
população até agosto e deve 
apenas servir fazendo o tra-
jeto entre Ipanema e Barra. 
Para driblar o problema, a 
linha não vai parar em todas 
as seis estações previstas.

Para o Comitê Rio, “mais 
importante do que o valor 
que foi cortado é o fato de 
que o comitê tem um orça-
mento equilibrado e vai rea-
lizar os Jogos sem onerar a 
sociedade, pois não está re-
cebendo nenhum centavo de 
dinheiro público’’.

No lugar de canapés entra o pão de queijo 



O livro “Contos Reunidos” 
(Editora Novo Século), 
de Rinaldo de Fer-
nandes, será lançado 
nacionalmente hoje, a 
partir das 19h, em João 
Pessoa, no restaurante 
Vila do Porto (largo de 

São Frei Pedro Gonçalves, nº 8 – Cen-
tro Histórico). No lançamento alguns 
dos contos do livro serão comentados 
pelos professores da UFPB Amador 
Ribeiro Neto, Expedito Ferraz e Luiz 
Antônio Mousinho e pelo escritor 
e doutorando João Matias. Haverá 
ainda uma leitura de um dos contos 
da coletânea por Amanda Barreto, 
jovem escritora e estudante de Letras 
da UFPB. 

Com o livro, o leitor tem em 
mãos as narrativas reunidas de um 
dos principais contistas brasileiros 
contemporâneos. A grande ensaísta 
Regina Zilberman, professora de lite-
ratura da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, sentenciou, no posfá-
cio ao livro “O professor de piano”, de 
Rinaldo de Fernandes: trata-se de um 

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

Narrativas reunidas
Rinaldo de Fernandes lança hoje, em João Pessoa, mas com 

âmbito nacional, uma obra que é coletânea de contos

À esquerda, capa 
da obra de Rinaldo 
de Fernandes, que 

é um dos principais 
contistas brasileiros 

contemporâneos  

Banda Clichê Vanguarda 
lançará EP em show 
amanhã, no Varadouro
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MÚSICA PROJETO

Cinco cantoras se 
apresentarão sábado no 
Projeto Samba para Elas  
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Flávia Wenceslau será a 
atração do Music From 
Paraíba em JP e Campina
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“Mestre do conto”. O crítico Luís Augus-
to Fischer, que escreve para a “Folha de 
S. Paulo”, não poupou elogios no texto 
que produziu sobre o livro de Rinaldo 
“Confidências de um amante quase 
idiota”: “é um grande contista”.Tem alto 
nível, “é um contista consumado”, disse 
Moacyr Scliar, membro da Academia 
Brasileira de Letras, que prefaciou “O 
perfume de Roberta”, um dos primeiros 
livros de Rinaldo.

Rinaldo de Fernandes, com “Bele-
za”, em 2006, conquistou o primeiro 
lugar no Prêmio Nacional de Contos 
do Paraná, o mais tradicional prêmio 
para o conto no Brasil. “Beleza”, no 
mesmo ano, ficou entre os melhores 
do Prêmio Unicamp Ano 40 de Conto. 
O professor e poeta Antônio Carlos 
Secchin, da Academia Brasileira de Le-
tras, ao ler “Beleza”, se entusiasmou: 
“É um lindo, emotivo, emocionante 
conto, impecavelmente escrito”. O 
crítico José Castello também consi-
derou Rinaldo um contista de muito 
valor. Para Castello, tem “grande força 
dramática” o conto “O perfume de 
Roberta” – que narra uma madrugada 
de um advogado, que, pelas ruas de 
São Paulo, circula com uma adolescen-
te, moradora de rua; antes de circular 

com a adolescente e levá-la para o 
motel, o advogado veste-lhe as roupas 
e passa-lhe o perfume de Roberta, 
filha dele, também adolescente. Por 
sua vez, o poeta Mário Chamie, que 
criou um dos mais célebres movimen-
tos da poesia brasileira, o da Poesia 
Práxis, achava o conto “O Cavalo” uma 
verdadeira obra prima: “É primoroso, 
comovente e perturbador”. Já a pro-
fessora e pesquisadora Glória Maria 
Oliveira Gama, que defendeu uma 
tese de doutorado sobre os contos de 
Rinaldo, observou: “Ele é possuidor de 
uma temática vasta e de uma forma de 
narrar extremamente cativante”.

O conto “Duas margens”, um dos 
mais aplaudidos de Rinaldo, foi adap-
tado para o cinema por Ian Abé. O 
curta baseado no conto foi selecio-
nado para vários festivais de cine-
ma brasileiros.“ Duas margens” foi 
também levado aos palcos, sendo um 
dos contos que compuseram o espe-
táculo “Colorido ao cinza”, do Grupo 
Rumores de Teatro, de Vitória (ES). 
“Dois buracos para os meus olhos” 
está sendo roteirizado e poderá virar 
o primeiro longa do cineasta pernam-
bucano David Sobel. Rinaldo, além de 
autor premiado, e com contos estuda-

dos em vários cursos acadêmicos, já 
teve um livro que caiu em vestibulares 
– o romance “Rita no Pomar”, que foi 
finalista do Prêmio São Paulo de Lite-
ratura de 2009. 

Rinaldo de Fernandes é considera-
do mestre do conto em suas varieda-
des – tanto escreve contos mais longos, 
como é o caso do extraordinário “ Ilha-
do”, abordado por Marcelo Coelho, da 
“Folha de S. Paulo”, no pertinente artigo 
“Literatura da violência”, como contos 
médios e minicontos. E seus microcon-
tos são verdadeiras pérolas – dizem 
bastante com muito pouco. Este volu-
me traz também um consistente mate-
rial crítico sobre os contos do autor.   

Rinaldo de Fernandes é contis-
ta premiado, romancista, ensaísta e 
professor universitário, com doutorado 
em Letras pela Unicamp. Autor dos 
romances “Rita no Pomar” (indicado 
para o Prêmio São Paulo de Literatura 
de 2009) e “Romeu na Estrada”, é tam-
bém muito conhecido pelas antologias 
de contos e de ensaios que organizou, 
como“ Chico Buarque do Brasil”, “Con-
tos cruéis” e “Capitu mandou flores”, 
que viraram ‘best-sellers’. Contatos 
pelo e-mail: rinaldofernandes@uol.
com.br
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Arquiteto - germanoromero@gmail.com

E viva o facebook!

Germano 
RomeroComo nasce um vocabulário

As odebreches

Crônica

Farolito

Ainda não tinha escolhido o assunto para 
a coluna e me deparei com a notícia de que o 
diretor do facebook havia sido preso. Segun-
do as informações, por se negar a fornecer 
conteúdo privado de supostas conversas en-
tre traficantes, pois, parece que a lei chama-
da Marco Zero autoriza a quebra desse sigilo, 
quando se trata de interesse e segurança 
pública.

O uso de internet e redes sociais são um 
hábito relativamente recente no cotidiano do 
mundo civilizado, e, evidentemente, precisa 
de normas que protejam a cidadania. Além 
de reflexão acerca de sua utilização, o que já 
é um assunto muito debatido entre psicólo-
gos, sociólogos e estudiosos do comporta-
mento humano.

São imensuráveis os benefícios coletivos 
dessa evolução tecnológica que possibilita 
uma interação mundial instantânea e diversi-
ficada. Uma interação, aliás, ultrademocrática, 
pois é um recurso utilizado e incorporado ao 
dia a dia de qualquer cidadão, independente 
de cor, raça, classe social e ideologia.

Particularmente, Facebook,WhatsApp, e 
Instagram são redes usadas pelas mais diver-
sificadas categorias de seres humanos. Se há 
excessos, a culpa não é do recurso, e sim do 
usuário. Ditados como “tudo demais é vene-
no”, “a virtude está no meio”, “use, mas não 
abuse”, bem se aplicam à Internet.

Entre as coisas boas destas redes, podem-
se destacar a amizade virtual, a recuperação 
de relações antigas e perdidas, a aproximação 
entre familiares e entes queridos distantes, 
além da democratização instantânea da infor-
mação. Claro que a Internet é como o mundo 
inteiro. Nela, pode-se encontrar tudo de bom, 
e tudo de ruim, depende dos interesses e da 
sintonia de quem a usa. Afinal, as afinidades 
monitoram e direcionam inevitavelmente a 
nossa evolução.

E há muita curiosidade nessa interação. 
Existem os “olheiros” que ficam visitando os 
murais alheios, mas nada comentam, curtem 
ou compartilham. Em geral são pessoas tími-
das, ou mesmo naturalmente curiosas. Há os 
que compartilham tudo sem nem examinar o 
que convém. E por aí vão.

As reações são as mais diversas. Alguns 
são capazes de se julgarem uns aos outros, 
pelo perfil, pelas colocações, pelas fotos e 
outras publicações. E daí vem a fofoca. Que 
fulano é “exibido”, que cicrano é “pessimis-
ta”, que beltrano é leviano. Ora, somos o que 
somos, fora ou dentro do facebook. Se alguém 
mostra que está feliz e divulga um trabalho 
que fez, uma comida que comeu, um lugar que 
visitou, a mãe no hospital, o animal de esti-
mação, ou uma ideia que defende, leia e veja 
quem quiser. Democracia é isso. Liberdade de 
expressão é válida sem limites, desde que não 
se ofenda a ninguém. E viva o facebook!

Arnaldo Niskier da Academia Brasileira de Letras, do Conselho Técnico da CNC e Presidente do CIEE/RJ

Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

Desde a gestão de Machado de Assis (1896 – 1908) 
começou-se a insistir, pela palavra do próprio patro-
no da ABL, na criação do “dicionário etimológico”, a 
ser futuramente produzido pela Academia. O assunto 
Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa sem-
pre esteve presente nas discussões da ABL, dada a sua 
relevância.

No Natal de 1977, o então presidente Austregé-
silo de Athayde fez a apresentação da primeira ver-
são completa do VOLP, em originais cuidadosamente 
coordenados por Antônio Houaiss. Ele foi o Relator da 
Comissão Acadêmica que cuidou da matéria: Pedro 
Calmon, Barbosa Lima Sobrinho e Abgar Renault, além 
do próprio Houaiss. O relatório foi subscrito no dia 
20/12/1977.

Na ocasião, referindo-se à Lei nº 5.765, de 18 de 
dezembro de 1971, assinada pelo presidente Emílio 
Médici e pelo seu ministro da Educação, Jarbas Pas-
sarinho, Athayde afirmou que assim se oferecia à 
lexicologia e à lexicografia da língua portuguesa “uma 
recolha tão exaustiva quanto possível do léxico da 
língua na sua feição escrita ou documentada em letra 
de forma.”

Em 1979, houve um encontro casual em Teresó-
polis de Arnaldo Niskier com o médico Noel Nutels, 
seu amigo, e Antônio Houaiss. Nutels, com o seu jeito 
expansivo, reclamou que nenhuma editora havia mani-
festado interesse pelo “trabalho patriótico” de Houaiss, 
que na época já havia registrado 350 mil verbetes. 
Diretor que era de Bloch Editores, Arnaldo levou o 
assunto ao conhecimento de Adolpho Bloch, que logo 
topou a empreitada e nos designou para as providên-
cias cabíveis. Foi de nossa iniciativa procurar o minis-
tro Ney Braga para financiar o empreendimento, o que 
ele determinou que se fizesse por intermédio da então 
Fename, hoje FNDE.

Deve-se afirmar que o verdadeiro ponto de par-
tida do VOLP foi uma proposta do prof. Celso Cunha 
ao acadêmico Josué Montello, então presidente do 
Conselho Federal de Cultura, onde ficou no período de 
1967 a 1989. Montello designou o escritor Guimarães 
Rosa para relator da matéria, que, aprovada no CFC, foi 

levada à aprovação do Conselho Federal de Educação. 
Lá, tendo como relator Celso Cunha, mereceu igual 
aprovação. Daí o assunto veio à ABL, que encaminhou 
as conclusões à presidência da República e desta ao 
Congresso Nacional, para aprovação final. São esses os 
fundamentos do VOLP, que tem toda essa sustentação 
legal.

Registre-se que as instruções para a organização 
do VOLP foram apresentadas pela ABL na sessão de 12 
de agosto de 1943.

A Comissão Acadêmica do VOLP foi designada no 
início de 1972. A primeira coleta ficou aos cuidados de 
um grupo de estudantes de Letras da PUC, dirigido pelo 
prof. Evanildo Bechara e secretariado pelo prof. Marcos 
Margulies, já então representante da Empresa Bloch 
(eu dava cobertura dentro da empresa). Numa 2ª fase, 
que se estendeu pelos anos de 1974 e 1975, o relator 
agregou à coleta sua recolha pessoal, com a colaboração 
de Mauro de Salles Villar. A 3ª fase coube a um grupo 
de trabalho integrado pelo lexicógrafo Antonio Geraldo 
da Cunha e professores Diva de Oliveira Salles, Bruno 
Palma, Ronaldo Menegaz e Júlio César Castañon Guima-
rães, todos sob a direção do relator (Antônio Houaiss). 
Este último grupo trabalhou na Manchete (9º andar). A 
Comissão Acadêmica do VOLP, em 20/12/1977, integra-
da por Pedro Calmon, Barbosa Lima Sobrinho, Abgar 
Renault e Antônio Houaiss (relator) agradeceu formal-
mente aos funcionários de Bloch Editores, “do seu chefe 
aos mais modestos auxiliares”. O chefe era Arnaldo 
Niskier.

Devemos um registro especial ao acadêmico 
Evanildo Bechara, indiscutivelmente, um dos maiores 
nomes brasileiros como filólogo e gramático, autor de 
obras fundamentais na matéria. Ele entrou para a ABL 
em 25 de maio de 2001 e a partir de então, integrando a 
Comissão de Lexicografia e Lexicologia, foi inexcedível 
nos cuidados com todos os nossos produtos.  A ele deve-
mos a atualização dos mesmos, especialmente do VOLP, 
cuja 5ª edição tem 381 mil verbetes e foi lançado em 
2009. Antes, em 2008, foi responsável pelo lançamento 
do Dicionário Escolar da ABL. Sua dedicação e compe-
tência merecem um carinhoso registro.

FOTOS: Reprodução/Internet

Algumas empreiteiras estão 
dizendo que deram dinheiro para a 
campanha de Dona Dilma. A notícia 
estourou na manhã dessa quarta-fei-
ra em que estou escrevendo o artigo 
da quinta. A notíca é fresca como um 
peixe boiando sobre o balcão, os olhos 
fixos nos olhos da freguesa. Diz-se 
que se conhece o peixe fresco pelos 
olhos. Não sei porque os peixes levam 
esse adjetivo; deve ser porque passam 
a vida dentro d’água. Pelo menos na 
morte, deviam receber tratamento 
melhor.

Uma empreiteira resolveu botar 
a boca no trombone. Ora, o trombone 
de vara é o instrumento que tem o 
som mais parecido com a voz humana. 
Deve ser por isso que ele é empregado 
para se fazer denúncias. Fulano botou 
a boca no trombone – diz o povo. 
Assim fez uma em-
preiteira envolvida no 
Grande Escândalo Bra-
sil. Esse que os jornais 
apregoam todo dia, de 
dois anos para cá. No 
tempo da ditadura não 
se via isso – dizem os 
apressados. No tempo 
da ditadura não se via 
nada, a roubalheira 
era abafada pela im-
prensa censurada, pelo 
Congresso amorda-
çado, pelos gritos nos 
porões, pelos mortos 
pelos mártires pelos 
enforcados degolados 
afogados. 

Ditadura é assim. A de Getúlio 
foi igual à de Castelo, Costa e Silva, 
Médici, Figueiredo e Geisel. Getúlio 
inaugurou a era dos ditadores gaú-
chos. Interrompida por Castelo, que 
era cabeça-chata. Ele foi a primeira ví-

tima da chicungunha. Tinha a cabeça 
atrofiada, o que lhe reduziu o cérebro. 
Figueiredo apresentava o mesmo 
sintoma. Será o uso do capacete? Den-
gue-zika-chicungunha: um trio que 

pode matar. Aliás, a morte 
é o menor prejuízo causa-
do pelo aedes aegipty, das 
zonas urbanas, e o aedes 
albopictus aboiador, das zo-
nas rurais. Ainda bem que 
já tem o aedes mutantis, que 
é o mosquito envenenado 
geneticamente para inter-
romper o ciclo reprodutivo 
do medonho inseto.

Conheço um raizeiro 
que extrai uma tintu-
ra da algaroba capaz de 
fazer cessar os sintomas 
da chicungunha em pou-
cas horas. A cura é quase 
instantânea. Na falta da 
tintura, vai o chá das folhas 

da algarobeira. Essa planta é de no-
tável utilidade como adjutório para 
a seca do El Niño, digo, do Nordeste 
Brasileiro, do Semiárido Nordestino, 
quero dizer. Como disse o economis-
ta Adalberto Barreto: “no Nordeste, 

o produto principal da algaroba é 
sombra”. 

A palma plantada entre uma 
fileira e outra da algarobeira é de um 
resultado excelente. Plantada entre 
as fileiras para que não fique privada 
de sol. E que seja consorciada ainda 
com o feijão-de-rola, leguminosa 
rústica e nutritiva. As leguminosas 
têm o poder de abastecer o solo de 
nitrogênio, o que enriquece o duro 
carrasco do Sertão nordestino. O fei-
jão-de-rola vem assim complementar 
a ação regenerativa da algarobeira, 
uma leguminosa arbórea. Os árabes 
chamam-na de “o anjo”. E é.

Em plena epidemia da dengue, 
zika e chicungunha, surge essa notícia 
que o chá da folha da algarobeira 
cura as consequências da mordida 
do mosquito. Mas se for tomado até o 
segundo dia dos sintomas. O que é que 
Dona Zica, mulher do compositor Car-
tola, tem a ver com a praga do aedes? 
Dona Zica foi musa do sambista maior 
do Brasil, nada tem a ver com a triste 
epidemia. Apareceu um remédio na 
feira que o vendedor diz ser infalível.
Pega-se o mosquito, abre-se sua boca 
e aplica-se uma gotinha do veneno na 
goela do infeliz. 

Outro que baixou hospital foi 
Gilberto Gil. Pressão alta. Eu também 
tenho. Mas sei de um remédio bom, 
que mais não tomo com preguiça e 
esquecimento de fazer. É o suco do 
chuchu uma vez por noite. Uma banda 
de chuchu no espremedor, água até 
completar um copo, adoçante, gelo. 
Toma-se “on the rocks”; é saboroso. Se 
o freguês tiver mãe, pode pedir para 
ela fazer. Na falta da mãe, a filha da 
sogra serve.

(Coluna publicada terça, quinta, 
sábado)

Apareceu um 
remédio na feira 
que o vendedor 
diz ser infalível. 
Pega-se o 
mosquito, 
abre-se sua 
boca e aplica-se 
uma gotinha do 
veneno na goela 
do infeliz
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Roteiro

BARTOLO

Humor 

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

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

 

Cristovam Tadeu

Em cartaz

Projeto

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

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Banda Clichê Vanguarda lançará EP 
em show amanhã, no Espaço Mundo

Serviço

A banda Clichê Vanguarda se 
apresentará amanhã, a partir das 23h, 
no Centro Cultural Espaço Mundo, 
localizado no bairro do Varaouro, no 
Centro Histórico de João Pessoa, den-
tro do Projeto Demotape, que é uma 
iniciativa do Coletivo Mundo. Durante 
o show, cuja entrada é gratuita para 
o público, os músicos lançarão o EP 
(Extended Play)  virtual homônimo, 
que precede o disco completo, previs-
to para sair em breve. A propósito, os 
grupos que quiserem participar das 
próximas edições do evento podem se 
inscrever até o dia 10 de março, por 
meio do site www.tnb.art.br/oportu-
nidades/demotape10. 

Embora sendo jovens e estarem 
com seu primeiro trabalho em mãos, 
que é o EP, a banda Clichê Vanguar-
da, originária da cidade de Cabedelo, 
já vem batalhando há mais de uma 
década no cenário independente. No 
entanto, a diferença é que, agora, o 
grupo se apresenta de forma mais 
madura, com um som de muita qua-
lidade, que passeia entre MPB, rock 
e reggae, mas já com uma identidade 
musical impressa. Nesse sentido, 
quem quiser conferir o trabalho o ma-
terial dos músicos já está disponível 
para streaming e download no portal 
TNB - Toque No Brasil: tnb.art.br/
rede/bandaclichevanguarda.

Iniciativa do Coletivo Mundo, 

 

Café Usina Energisa comemora 
um ano com vários artistas

Totonho, Seu Pereira e Coletivo 401, Toni Silva, Polyana 
Resende, Fábio Torres, Nathália Bellar, Uaná Barreto, Rudá Barreto, 
Titá Moura, Tony Leon entre outros artistas do cenário musical 
paraibano sobem ao palco no Café Usina da Usina Cultural Energia 
hoje para comemoração de um ano do espaço.  A apresentação, 
que tem início às 20h, relembra grandes momentos e cantores 
que passaram no local durante o período de sua abertura até os 
dias de hoje. Os interessados em participar do evento podem 
adquirir seus ingressos na bilheteria do evento no valor de R$ 10. 

Evento

Manda mais prints

As noites se tornavam mais longas. Cansaço, insônia, 
mágoa. Pouca gente sabe a dor que há em se perder a 
alegria. Os maus-tratos perduravam no seu ambiente de 
trabalho. Assédio o tempo todo. Por onde andava, cochi-
chos atravessados causavam-lhe marcas profundas. Feri-
mentos de alma. A rotina diária de Joana se transformara 
em um inferno. 

Tudo começou há sete meses, quando foi contratada 
para trabalhar em uma policlínica, em João Pessoa. Quase 
sete meses inteiros de violações à sua dignidade. Seu 
chefe não se contentava em conviver com a funcionária 
de forma respeitosa. Precisava impor sua condição de su-
perioridade hierárquica contra o gênero. Sim, ele queria 
sexo.

Perturbou, transgrediu, roubou a paz de Joana. No 
início eram olhares devoradores. Depois, o assédio avan-
çou em caráter ainda mais privado. Ele enviava mensa-
gens para o telefone da funcionária, via WhatsApp. 

E a impressão é que todos sabiam do que estava 
acontecendo. Joana resistia, e por resistir era perseguida. 
Foi transferida de setor, isolada longe do convívio de seus 
colegas, até que, sem sucesso em conseguir o que queria, 
imperou na empresa o machismo e o diretor administrati-
vo pediu a cabeça de Joana. 

Ela tombou, mas não caiu. Em todas as investidas 
pelo WhatsApp, Joana guardava as provas. Demitida, acio-
nou seu ex-chefe por assédio sexual. O cretino foi conde-
nado pela Justiça do Trabalho. Os tempos mudam, meus 
caros. Machistas, não passarão mesmo!

***

A história de Joana contada acima é fictícia, mas livre-
mente inspirada no caso da condenação da Policlínica São 
Lucas, localizada em Jaguaribe, João Pessoa, a pagar R$ 50 
mil em indenização a uma ex-funcionária por conta de assé-
dio sexual. A ex-funcionária, que aqui terá seu nome preser-
vado, salvava prints da tela do aplicativo WhatsApp sempre 
que seu superior resolvia agir contra ela. 

“Não há do que se falar em ilicitude dessa prova, pois 
os prints da tela do celular foram tirados pela própria 
empregada, do seu próprio aparelho celular, não haven-
do nenhuma ilegalidade na conduta, já destacado pelo 
magistrado em primeiro grau”, disse o desembargador 
Francisco de Assis Carvalho e Silva, relator do processo 
que analisava o recurso da clínica, devidamente rejeitado. 

Não é todo dia que uma mulher vence uma disputa 
judicial contra um chefe por assédio sexual. Por isso mes-
mo é notícia, fato relevante. Merecia mais destaque na 
imprensa local. Não sei se porque o mercado já em crise 
teme desagradar um anunciante, no caso a policlínica, ou 
mesmo se passou batido.

“Viu só quanto custou a cantada?”, ouvi de um leitor, 
em tom de chacota, como se o caso fosse banal. Reagir é 
preciso; resistir, sempre. Toda forma de notícia e propa-
ganda em um sentido contra-hegemônico fortalece a luta 
diária contra o fantasma do retrocesso. E sobre os bendi-
tos prints salvadores, ‘manda’ mais, tá pouco.

Felipe Gesteira
jornalista 
contato@felipegesteira.com

Mídias em destaque

DEADPOOL (EUA 2016). Gênero:Ação. Duração:107 min. 
Classificação: 16 anos. Direção: Tim Miller. Com Ryan Rey-
nolds, 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 encon-
tra 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 21h15 (LEG). Manaíra10: 
19h20 (LEG). Mangabeira4: 12h45, 15h05, 17h30 (DUB) 
e 20h (LEG). Mangabeira5: 13h e 18h15. Tambiá4: 14h20, 
16h30, 18h10 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. Tambiá6: 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40.

O REGRESSO (EUA 2015). Gênero: Aventura. Duração: 156 
min. Classificação: 16 anos. Direção:Alejandro González 
Iñarritu. Com Leonado DiCaprio, Tom Hardy e Domhnall 
Gleeson. Sinopse: Em 1822, Hugh Glass parte para o oeste 
americano disposto a ganhar dinheiro caçando. Atacado por 
um urso, fica seriamente ferido e é abandonado à própria 
sorte pelo parceiro John Fitzgerald, que ainda rouba seus 
pertences. Entretanto, mesmo com toda adversidade, Glass 

consegue sobreviver e inicia uma árdua jornada em busca de 
vingança. CinEspaço4: 21h10 (LEG). Manaíra2: 21h15 (LEG). 
Manaíra11: 14h45,17h30 e 20h45 (LEG). Tambiá2: 14h30, 
17h30 e 20h30 (DUB).

OS DEZ MANDAMENTOS (BRA 2015). Gênero: Drama. Duração: 
120 min. Classificação: Livre. Direção: Alexandre Avancini. 
Com Guilherme Winter, Sérgio Marone e Camila Rodrigues. 
Sinopse: O filme é uma 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. Tambiá5: 14h, 16h15, 18h30 e 20h45. 

A 5ª ONDA (EUA 2016). Gênero: Ficcção Ciêntifica. Clas-
sificação: 14 anos. Direção: J Blakeson. Com Chloë Grace 
Moretz, Nick Robinson, Alex Roe. Sinopse: A aventura se 
passa quando a Terra é repentinamente sofre uma série de 
ataques alienígenas. Na primeira onda de ataques, um pulso 
eletromagnético retira a eletricidade do planeta. Na segunda 
onda, um tsunami gigantesco mata 40% da população. Na 
terceira onda, os pássaros passam a transmitir um vírus 
que mata 97% das pessoas que resistiram aos ataques 
anteriores. Na quarta onda, os próprios alienígenas se 
infiltram entre os humanos restantes, espalhando a dúvida 
entre todos. Com a proximidade cada vez maior da quinta 
onda, que promete exterminar de vez a raça humana, a 
adolescente Cassie Sullivan (Chloe Grace Moretz) precisa 
proteger seu irmão mais novo e descobrir em quem pode 

confiar. Manaíra8: 22h10 (LEG). Mangabeira2: 21h45  (DUB). 
Tambiá3: 16h (DUB). 

PAI EM DOSE DUPLA (EUA 2015). Gênero: Comêdia. Duração: 
96 min. Classificação: 12 anos. Direção: Sean Anders. Com 
Will Ferrell, Mark Wahlberg e Linda Cardellini. Sinopse: O 
longa conta a história de Brad (Will Ferrell) um executivo 
em uma rádio e se esforça para ser o melhor padrasto 
possível para os dois filhos de sua namorada, Sarah (Linda 
Cardellini). Mas eis que Dusty (Mark Wahlberg), o desbo-
cado pai das crianças, reaparece e começa a disputar com 
ele a atenção e o amor dos pimpolhos. Manaíra1: 17h15 
e 19h30. Mangabeira2:16h45 (DUB). Tambía3: 14h15 e 
20h30 (DUB). 

CAÇADORES DE EMOÇÃO: ALÉM DO LIMITE (EUA 2016). Gênero: 
Ação. Duração: 114 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Ericson Core. Com Edgar Ramírez, Luke Bracey, Ray Winstone. 
Sinopse: Um jovem agente do FBI (Luke Bracey) tem como 
missão se infiltrar em meio a atletas de esportes radicais, 
suspeitos de cometerem uma série de roubos nunca vistos 
até então. Não demora muito para que ele se aproxime de 
Bodhi (Édgar Ramirez), o líder do grupo, e conquiste sua 
confiança. Manaíra8: 19h40 (LEG). Mangabeira2: 19h15 
(DUB). Tambiá3: 18h10 (DUB)

SNOOPY E CHARLIE BROWN – PEANUTS, O FILME (EUA 2015) 
Gênero: Animação. Duração: 88 min. Classificação: Livre. 
Direção: Steve Martino. Com NoahSchnapp, Bill Melendez e 
Francesca Capaldi. Sinopse: A animação é baseada nos qua-
drinhos do cartunista norte-americano Charles M. Schulz. 
A série, conhecida no Brasil como Minduim, acompanha as 
aventuras de Charlie Brown, Snoopy e sua turma. Manaíra 
8: 14h15 (DUB). Mangabeira 4/3D: 13h30 (DUB).Tambiá 1: 
16h15 (DUB). 

O grupo, que é da cidade de Cabedelo, já atua no cenário independente há mais de uma década
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o Demotape vem sendo desenvolvido 
desde 2010, com o objetivo de buscar 
dar visibilidade e proporcionar expe-
riência a projetos musicais novos da 
Paraíba. Nesse sentido, ao longo de seis 
anos de existência, já passaram pelo 
evento bandas hoje reconhecidas no 
cenário local, a exemplo da Hazamat, 
Mafiota, Vieira, Necrohunter, Coldslee-
pyhead, Menestréis MCs e Sob Aviso. 
As inscrições são sempre abertas pelo 
TNB - Toque No Brasil e, em 2016, o 
Demotape está com um novo formato, 
dando mais uma possibilidade para que 
a produção musical mais recente seja 
divulgada em sessões especiais, como a 
que acontecerá nesta sexta, com o show 

do grupo Clichê Vanguarda. 
Com relação às inscrições para 

participar das próximas edições do 
projeto, as bandas interessadas precisa, 
criar seu perfil na plataforma do TNB, 
alimentar sua página com fotos, release 
e alguma forma de mostrar a música, 
seja em formato de áudio ou vídeo, e 
se cadastrar no endereço www.tnb.
art.br/oportunidades/demotape10. A 
curadoria é realizada por uma comissão 
formada por membros e parceiros do 
Coletivo Mundo. O resultado final da se-
leção será divulgado através da Fanpa-
ge no Facebook (/coletivomundo) e a 
apresentação já acontecerá às 20h do 
dia 24 deste mês de março.
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Música

O Clube do Samba de Mesa recebe 
neste mês de março, em come-
moração ao Dia Internacional da 
Mulher, o Samba para Elas. Entre 
as participantes, juntam-se ao 
evento as sambistas paraibanas e 
de demais regiões Beatriz Araújo, 
Bruna Borges, Cida Alves, Gitana 

Pimentel e, fechando o quinteto de mulheres, 
Polyana Resende. A apresentação acontecerá 
neste sábado, às 22h, na Vila do Porto, localiza-
do no Centro Histórico da capital. Os interessa-
dos em participar podem adquirir os ingressos 
no valor de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entra-
da) na bilheteria do evento. 

Segundo o sambista Leandro Fernandes, 
no mês das mulheres preparamos uma surpre-
sa imperdível para nosso público feminino em 
especial, e nesta edição do Samba na Vila o Clu-
be do Samba de Mesa tem a honra de homena-
gear as mulheres do Samba, recebendo artistas 
consagradas no cenário da música paraibana e 
nacional. 

Um dos destaques da noite são as cantoras 
Cida Alves e Beatriz Araújo. Nascida na Bahia, 
mas residente na Paraíba, há vários anos a artista 
Cida Alves canta e toca violão desde os dez anos 
de idade. Sua carreira começou por influência da 
mãe, que gostava muito de música antiga, como 
Francisco Petrônio e Dalva de Oliveira. 

“Até hoje trago músicas daquela época no 
meu repertório. Alguns chorinhos como Cari-
nhoso, e algumas valsas são belíssimas canções 
brasileiras e me  emociono muito ao cantá-las”, 
disse a cantora Polyana Resende.

Além do repertório cuidadoso e muito eclé-
tico, Cida tem como essência no seu trabalho, a 
exploração das músicas como instrumento de 
emotividade. Em sua performance, ela gosta de 
aproveitar todo o potencial cênico que as músi-
cas podem oferecer.

Já a cantora paraibana Beatriz Araújo teve 
o privilégio de vivenciar a música desde sua 
infância, graças também a sua mãe, que tocava 
violão e cantarolava lindas canções para emba-
lar suas noites de sono e sonhos.

Ainda criança Beatriz aprendeu os primei-
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Lucas Silva
Especial para A União

Elas no samba

Cantora paraibana radicada na Bahia 
e intérprete de uma das grandes vozes da 
música brasileira, Maria Bethnaia. Essa é 
Flávia Wenceslau, que é a atração da pri-
meira edição do projeto Music From Paraí-
ba realizado este ano. O show, que integra a 
programação do Dia Internacional da Mu-
lher, será realizado na próxima quarta-feira, 
às 20h30 no Cine-Teatro São José, no Bairro 
São José em Campina Grande. A entrada 
para a atividade é aberta ao público. Antes, 
na terça, ela cantará em João Pessoa, ao 
lado da orquestra do Programa de Inclusão 
Através da Mùsica e das Artes  (Prima).

Dona de um timbre forte e integrante 
da nova geração de cantoras brasileiras, 
Flávia transita bem entre outras vozes de 
qualidade. Tem duas músicas gravadas 
com Margareth Menezes e Marienne de 
Castro, ambas faixas do CD Saia de Reta-
lhos, de 2010.

Pode-se dizer que até que Flávia tran-
sita com grande facilidade entre os vários 
estilos da música popular brasileira. Em 
seus discos, os arranjos simples favorecem 
o brilho de uma voz marcante, que impres-
siona pelo timbre singular. A técnica vocal 
refinada, aliada a uma interpretação per-
meada de sentimento deixa a impressão de 
que ela é mesmo o que canta.

Para o coordenador de Música da 
Funesc, Arthur Pessoa, o reencontro da 
cantora com o público paraibano vai ser 
muito marcante, porque como ela passa 
grande parte do tempo na Bahia e viajando 

Flávia Wenceslau cantará no Music From Paraíba

pra demais regiões do Brasil, é difícil vir aqui. 
Mas dessa vez, ela fará duas apresentações.

Arthur Pessoa completou dizendo ainda 
que, Flávia é uma artista de peso para a música 
brasileira, cujo grandes nomes como Santana, 
Margarete Menezes, Maria Bethânia entre outros 
a elogiaram e falaram sobre sua música.

Com fãs espalhados por todo o País, volta e 
meia ela tem sido requisitada para fazer parti-
cipações e shows em diversas capitais. Recente-
mente, participou de um evento em São Paulo e 
do Awaken Love Festival no Rio de Janeiro.

Admiradora de Maria Bethânia, em quem 
sempre buscou referências, Flávia, disse que 
aprendeu a cantar ainda criança na igreja onde 
o pai era pastor, atuou em bandas na adoles-
cência, participou de festivais no interior da 
Paraíba e tocou na noite, principalmente em 
barzinhos. Após alguns anos de estrada, optou 
por investir na carreira autoral, lançando as 
sementes dos frutos que hoje começa a colher.

O Music From Paraíba, que é um projeto 
de divulgação da música dos artistas parai-
banos no Brasil e no exterior, está em sua 

Projeto que se realizará sábado, na capital, para comemorar o Dia 
Internacional da Mulher, vai ter a participação de cinco cantoras   

ros acordes do violão, mas foi no ano de 2009 
que se rendeu aos encantamentos da música e 
começou a cantar e tocar na Igreja, onde deu os 
seus primeiros passos musicais. 

Nos anos seguintes, iniciou o Projeto Voz 
& Violão, com seu parceiro de composições 
Rennan Oliveira, levando aos barzinhos de João 
Pessoa, a suavidade de sua voz e um repertório 
bem variado. 

Dona de um estilo próprio e um timbre 
vocal muito peculiar, Beatriz faz em suas apre-
sentações um verdadeiro passeio pelo Samba, 
cantando os grandes nomes do samba nacional 
e paraibano.

Dessa forma o Projeto Samba pra Elas, que 
esta em sua segunda edição, continua home-
nageando mulheres que cantam e encantam 
com sua música, mulheres de talento, mulheres 
que brilham. Sua proposta é trazer o autêntico 
samba para as rodas da capital paraibana. 

A iniciativa de fundação do projeto veio 
por meio do grupo Clube do Samba que é for-
mado por 7 integrantes.

Entre seus componentes estão os sam-
bistas Ninho (vocal e banjo), Wagner Mesquita 
(diretor musical e cavaquinho), Berg Jhow 
(violão), Jean Carlos (tantã), Tiago Almeida 
(surdo e percussão geral), Emerson Negrito 
(percussão geral e efeitos),  e Gilmar (bateria)”, 
comentou Leandro Fernandes. 

Após sua formação, o grupo já passou 
por algumas formações em sua trajetória, mas 
sempre tendo artistas que agregam valores ao 
projeto. 

“Buscamos desenvolver um trabalho vol-
tado para valorização do celeiro do bom samba, 
numa procura incessante pela pesquisa e multi-
particularidades que esse ritmo proporciona, 
como o samba de terreiro, de breque, de roda, 
rasgado, partido alto e afins”, ressaltou  Leandro 
Fernandes. 

A cantora paraibana Polyana Resende é uma das atrações do evento na Vila do Porto  

O show de Flávia Wenceslau integra a primeira edição do projeto para o ano de 2016 

segunda edição. Dessa vez, o evento traz 
em sua bagagem 71 músicas de artistas 
paraibanos ou radicados no Estado. 

Por ter um grande número de faixas 
musicais, o projeto este ano produziu qua-
tro CD’s  formando um box que lembra o 
formato capa de um LP de vinil. A arte que 
compõem todos os discos foi assinada pelo 
designer Sílvio Sá. 

Na coletânea, o público poderá encon-
trar representantes de diversos gêneros 
como rock, forró, samba, música eletrôni-
ca, jazz, música instrumental, funk, blues, 
reggae, brega, entre outros. 

Outra coisa que o festival proporciona 
ao seu público é que, ao longo do ano é 
realizada uma temporada de shows com 
artistas contemplados na coletânea. Em 
João Pessoa, os shows são realizados no 
último domingo do mês, no Teatro de Are-
na. O projeto é uma realização do Governo 
do Estado por meio da Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc) e conta com 
apoio da empresa Cerâmica Elizabeth. (LS)
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n Samba para Elas

n Quando: Sábado 

n Hora: 22h

n Onde: Vila do Porto, em João Pessoa

n Endereço: Centro Histórico

n Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) 

n Music From Paraíba

n Atração: Flávia Wenceslau

n Quando: Quarta-feira

n Hora: 20h30

n Local: Cine-Teatro São José em Campina Grande

Entrada gratuita

Serviço

Serviço
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Geral

Nova regra estimula consumidor a gerar energia elétrica

Em casa 
Novas regras que tratam 

do Sistema de Compensação 
de Energia Elétrica já estão 
em vigor, informa a Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). Na prática, a partir 
de agora fica mais fácil para 
o consumidor instalar pe-
quenos geradores (tais como 
painéis solares fotovoltaicos 
e microturbinas eólicas, en-
tre outras fontes renováveis) 
em seu imóvel e, a partir daí, 
trocar energia com a distri-
buidora. Isso permitirá redu-
zir o valor da fatura de ener-
gia elétrica.

Entre 2014 e 2016, os 
registros de adesão ao mo-
delo de geração distribuída 
quadruplicaram, passando 
de 424 conexões para 1.930 
conexões. As primeiras ins-
talações foram registradas 
em 2012. Agora, com a revi-
são da norma (que simplifica 
procedimentos de registro), 
a estimativa é que mais 1,2 
milhão de consumidores pas-
sem a produzir sua própria 
energia elétrica até 2024, o 
equivalente a 4,5 gigawatts 
(GW) de potência instalada.

A resolução autoriza o 
uso de qualquer fonte renová-
vel, além da cogeração qualifi-
cada, denominando-se micro-
geração distribuída a central 
geradora com potência insta-
lada até 75 quilowatts (KW) 
e minigeração distribuída 
aquela com potência acima 
de 75 kW e menor ou igual 
a 5 MW (sendo 3 MW para a 
fonte hídrica), conectadas na 
rede de distribuição por meio 
de instalações de unidades 
consumidoras.

Quando a quantidade 
de energia gerada em deter-
minado mês for superior à 
energia consumida naquele 
período, o consumidor fica 
com créditos que podem ser 
utilizados para diminuir a fa-
tura dos meses seguintes. O 
prazo de validade dos crédi-
tos passou de 36 para 60 me-
ses, e podem ser usados tam-
bém para abater o consumo 
de unidades consumidoras 
do mesmo titular situadas 

em outro local, desde que na 
área de atendimento de uma 
mesma distribuidora. Esse 
tipo de utilização dos crédi-
tos é chamado de “autocon-
sumo remoto”.

Outra inovação da nor-
ma diz respeito à possibilida-
de de instalação de geração 
distribuída em condomínios. 
Nessa configuração, a ener-
gia gerada pode ser reparti-
da entre os condôminos em 
porcentagens definidas pe-
los próprios consumidores.

A Aneel criou ainda a 
figura da “geração comparti-
lhada”, possibilitando que di-
versos interessados se unam 
em um consórcio ou em uma 
cooperativa, instalem uma 
micro ou minigeração dis-
tribuída e utilizem a energia 
gerada para redução das fa-
turas dos consorciados ou 
cooperados.

Com relação aos proce-
dimentos necessários para 
se conectar a micro ou mi-
nigeração distribuída à rede 
da distribuidora, a Aneel es-
tabeleceu regras que simpli-
ficam o processo: foram ins-
tituídos formulários padrão 
para realização da solicitação 
de acesso pelo consumidor. O 
prazo total para a distribui-
dora conectar usinas de até 
75 kW, que era de 82 dias, foi 
reduzido para 34 dias.

Adicionalmente, a partir 
de janeiro de 2017, os consu-
midores poderão fazer a so-
licitação e acompanhar o an-
damento de seu pedido junto 
à distribuidora pela internet.

A geração de energia 
perto do local de consumo 
traz uma série de vantagens, 
tais como redução dos gastos 
dos consumidores, economia 
dos investimentos em trans-
missão, redução das perdas 
nas redes e melhoria da qua-
lidade do serviço de energia 
elétrica. A expansão da ge-
ração distribuída beneficia o 
consumidor-gerador, a eco-
nomia do País e os demais 
consumidores, pois esses be-
nefícios se estendem a todo o 
sistema elétrico.

A cor amarela do caroço do pe-
qui, de onde a polpa cremosa é ras-
pada, indica que o fruto é rico em 
betacarotenos, agentes antioxidan-
tes capazes de combater radicais li-
vres, prevenindo o envelhecimento 
precoce. O cheiro adocicado mostra 
que o alimento é rico em frutose, o 
açúcar bom das frutas. “Além disso, 
o óleo do pequi é chamado Ômega 
9 e combate o colesterol ruim no 
sangue. Tem funções boas para o 
aparelho cardiovascular”, explica o 
biólogo César Grisólia, pesquisador 
da Universidade de Brasília (UnB), 
que estuda o fruto há 18 anos. Os 
benefícios do fruto são tantos que 
o pesquisador – com a contribuição 
de alunos da Graduação e da pós-
Graduação da UnB – desenvolveu 
técnicas para transformar a polpa 
em cápsulas gelatinosas que conser-
vam os nutrientes e devem ser inge-
ridas diariamente.

Grisólia chama de “fantástico” 
o conteúdo nutricional do pequi. Tí-
pico do cerrado, ocorre com maior 
frequência nos estados de Minas 
Gerais, Goiás, São paulo, Bahia e no 
Distrito Federal. É um alimento tra-
dicional na culinária mineira e goia-
na, mas divide opiniões pelo cheiro 
e gosto fortes, o que também difi-
culta que seja ingerido diariamen-
te. “Na polpa do pequi, 33% são fi-
bras e sais minerais e os outros 66% 
são óleo. por isso, a digestão dele é 
difícil”, explica o biólogo.

“A gente fez o pequi em cápsu-
las para disponibilizá-lo o ano intei-
ro, porque o pequi só é encontrado 
em feiras entre novembro e feverei-
ro. E as pessoas podem tomar pequi 
todos os dias, sem ficar com esse 
desconforto de ficar com o estôma-
go pesado”, acrescentou. Segundo 
Grisólia, a cápsula não tem o gosto 
forte, próprio do pequi. pesquisas 
motram que o pequi tem proprie-

Pequi tem propriedade terapêutica
combatE ao ENVELHEcImENto E INFLamaÇÕES

Maiana Diniz
Da Agência Brasil

Fruto é pesquisado há 18 anos por pesquisador da Universidade de Brasília

dades anti-inflamatória e é especial-
mente funcional para pacientes de 
lupus e diabetes, além de ajudar no 
combate à pressão alta e ser indica-
do para atletas. “Trabalhamos com 
atletas maratonistas, corredores de 
longas distâncias. Esses corredores 
passam por um estresse físico muito 
grande. O pequi inibe a formação 
de radicais livre nessas pessoas.”

Registro
A recomendação são duas cáp-

sulas por dia, sem contraindicação. 
O produto foi registrado na Agên-
cia de Vigilância Sanitária como 
nutracêutico, ou seja, uma subs-
tância de origem natural que me-
lhora as funções orgânicas, como a 
renal e a cardíaca.

O pesquisador disse estar satis-
feito pelas cápsulas de pequi che-
garem aos consumidores após anos 
de estudo sobre o fruto. “É dificí-
limo levar a pesquisa ao mercado. 
A burocracia é pesada, mata a gen-
te”, destacou. Grisólia argumentou 
que as leis atuais que regem as par-

cerias das universidades públicas 
com a iniciativa privada ainda des-
valorizam os cientistas, apesar dos 
avanços trazidos pelos Marco Legal 
de Ciência, Tecnologia e Inovação – 
conjunto de regras que tem como 
uma das metas transformar o co-
nhecimento desenvolvido nas uni-
versidades até o setor produtivo.

O pesquisador defende que o 
país precisa incentivar mais o de-
senvolvimento de patentes nacio-
nais e, para isso, precisa valorizar 
os pesquisadores. “No processo, 
todo mundo ganha, mas o criador 
intelectual é o que menos ganha. 
Isso desmotiva quem faz ciência 
nas universidades públicas do Bra-
sil. A regra tem que mudar.”

Segundo o acordo firmado en-
tre a UnB e a Farmacotécnica RTK, 
a empresa vai comercializar as cáp-
sulas a partir de 14 de abril e pagar 
2% de royalties para a UnB. “Nós 
não vendemos, nós licenciamos os 
direitos de uso. Foi uma transferên-
cia de nossos direitos de uso para a 
empresa”, explicou o cientista.

Foto: Reprodução/Internet

O Instituto de Ciências 
Matemáticas e de Computa-
ção (ICMC) da Universidade 
de São Paulo (USP), em São 
Carlos, está desenvolvendo 
um equipamento que possibi-
litará a pessoas com deficiên-
cia visual enxergar obstáculos 
por meio do som. O aparelho 
detecta os objetos ao redor da 
pessoa e produz sons, ouvidos 
via um fone de ouvido, que 
dão ao usuário a sensação de 
estarem saindo dos objetos.

“A pessoa consegue sentir 
a posição de onde vem o som. 
O som não está sendo emitido 
pelo obstáculo, é o equipa-
mento que detecta a posição 
do obstáculo e produz artifi-
cialmente um som que parece 
estar vindo dali”, explicou o 
coordenador do projeto, pro-

fessor do ICMC Francisco José 
Mônaco. O sistema, batizado 
de SoundSee, funciona em um 
dispositivo portátil, menor do 
que um aparelho de celular, 
que pode ser carregado no 
bolso. Segundo o professor, 
o equipamento usa um me-
canismo de ecolocalização, 
o mesmo do qual se utilizam 
alguns animais, como os mor-
cegos, que emitem sons e es-
cutam o eco produzido pelos 
obstáculos para se guiarem. 
Com o auxílio de um software, 
que calcula a posição dos obs-
táculos, o aparelho gera sons 
tridimensionais que auxiliam 
o usuário a detectar a presen-
ça dos obstáculos.

O sistema começou a ser 
construído em 2014, e está hoje 
na sua terceira versão de hard-
ware. Os testes com deficientes 
começarão a ser realizados ain-
da no primeiro semestre.

Equipamento aponta 
obstáculo aos deficientes 

tEcNoLoGIa

Embora drásticas, de-
cisões como a prisão do vi-
ce-presidente para a América 
Latina do Facebook, Diego 
Dzodan, e a suspensão de ser-
viços de trocas de mensagens 
como o WhatsApp, pela Justi-
ça, devem voltar a acontecer 
no Brasil caso as empresas 
não se adaptem à legislação 
nacional, disseram nessa se-
gunda-feira (1) especialistas 
ouvidos pela Agência Brasil.

Em nota, o WhatsApp 
classificou a medida como 
“extrema”, alegando que, por 
utilizar um sistema de crip-
tografia de ponta a ponta, 
as mensagens ficam salvas 
somente nos aparelhos dos 
usuários, não permanecendo 
armazenadas nos servidores 
da empresa. A empresa afir-
mou que “não pode fornecer 
informações que não tem.”

Para os especialistas, no 
entanto, a empresa deve fazer 
investimentos para que seja 
capaz de cumprir a legislação 
brasileira. “Embora a gente 
lamente a prisão do executivo, 
o que é sempre uma medida 
drástica, a prisão de uma pes-
soa que não está diretamente 
ligada ao ilícito em si, a nossa 
legislação autoriza esse tipo 
de ação”, disse a advogada es-
pecialista em Direito Digital 
Rubia Ferrão.

“Após o Marco Civil da 
Internet, a gente tem expres-
samente que os serviços pro-
vidos pela internet devem 
cumprir a legislação brasilei-
ra”, ressaltou Rubia. “Diante da 
existência dessa lei, tais ser-
viços vão ter que se adaptar 
à regra daqui, porque senão 
vamos começar a ver mais 
decisões como essa, como até 
de uma nova suspensão do 
WhatsApp”, acrescentou. San-
cionada em 2014, a lei que 

criou o Marco Civil da Internet 
determina que o provedor de 
serviços por meio da internet 
deve manter o registro de da-
dos de conexão do usuário e 
que o conteúdo de comuni-
cações privadas pode ser dis-
ponibilizado mediante ordem 
judicial. Em seu Artigo 11, a 
lei prevê ainda que seus ter-
mos se aplicam mesmo a em-
presas sediadas no exterior, 
bastando que o serviço seja 
ofertado ao público brasilei-
ro e pertença a algum grupo 
com sede no Brasil.

É o caso do WhatsApp. 
O aplicativo foi comprado em 
2014 pelo Facebook, que pos-
sui escritório em São Paulo, 
motivo pelo qual a argumen-
tação do serviço de troca de 
mensagens digitais não se 
sustenta, segundo o promo-
tor Frederico Ceroy, presi-
dente do Instituto Brasileiro 
de Direito Digital. “O Marco 
Civil deixa muito claro: se a 

empresa opera no Brasil, ela 
tem que encontrar manei-
ras de atender à legislação 
brasileira”, afirmou. “Existe 
simplesmente um desejo do 
WhatsApp em não entregar 
os dados. Porque entregar da-
dos custa caro, você tem que 
ter uma estrutura para isso, 
acionar um departamento ju-
rídico, e o modelo de negócios 
do WhatsApp no Brasil não 
prevê isso”, observou Ceroy.

O impasse se assemelha 
ao que ocorre nos Estados 
Unidos, onde o FBI quer que 
a Apple franqueie acesso ao 
aparelho iPhone de um ho-
mem acusado de envolvimen-
to em um tiroteio com vítimas 
fatais. De um lado, estão auto-
ridades que desejam obter o 
conteúdo de informações tro-
cadas por meio dos dispositi-
vos, de outro, companhias que 
alegam que a tecnologia sim-
plesmente não funciona do 
modo como a Justiça deseja.

Lei determina o acesso a dados
tRÁFEGo Na INtERNEt

Bruno Bocchini
Da Agência Brasil

Felipe Pontes
Da Agência Brasil



CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Mirele do Nascimento Abreu
CPF: 114.969.934-54
Título/Valor – DMI – R$ 49,50
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 106456
Responsável: Francisca Bezerra Amador
CPF: 037.541.564-54
Título/Valor – CBI – R$ 2.194,78
P r o t e s t a n t e :  B V  F i n a n c e i r a  S / A 
Crédito,Financiamento E 
Apresentante: REALCE ADVOGADOS AS-
SOCIADOS
Protocolo: 106401
Responsável: ATE XVII Transmissora de 
Energia S/A
CNPJ: 17.330.292/0002-04
Título/Valor – DMI – R$ 20.000,00
Protestante: TRANSBEZERRA LTDA
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 106421
Responsável: Maria do Carmo Teberges Silva
CPF: 036.992.724-94
Título/Valor – DMI – R$ 62,40
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 106422
Responsável: Etelvira Feliz da Silva
CPF: 097.057.064-33
Título/Valor – DMI – R$ 240,00
Protestante: Josefa Anacelma Bento
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 106448
Responsável: Maria Vanubia Duarte
CPF: 040.024.344-00
Título/Valor – DMI – R$ 766,26

Protestante: Multiplo Comercio Atacadista 
de Artigos
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 106398 
Responsável: Edjania de Sousa Abreu
CPF:052.075.284-83
Título/Valor – DMI – R$ 21,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 106423
Responsável: ATE XVII Transmissora de 
Energia S/A
CNPJ: 17.330.292/0002-04
Título/Valor – DMI – R$ 37.635,00
Protestante: JLB Comercio de Madeiras LTDA
Apresentante: Banco Itau
Protocolo: 106417
Responsável: Mariano Roberto Rolim
CPF: 071.367.944-12
Título/Valor – CBI – R$ 1.187,65
Protestante: UNICRED Alto Sertão Paraibano 
LTDA
Apresentante: UNICRED Alto Sertão Parai-
bano LTDA
Protocolo: 106430
Responsável: ATE XVII Transmissora de 
Energia S/A
CNPJ: 17.330.292/0002-04
Título/Valor – DMI – R$ 4.600,00
Protestante: Master Comercial de Tecnologias 
e Sistem
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 106460
Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a virem pagar ou darem razões 
que tem, neste Cartório de Protesto, à Rua 
acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 02 de março de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

CPF/CNPJ: 019663464/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$320,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 010547
Responsavel.: MARIA JEANE DA FONSECA GOMES
CPF/CNPJ: 029822134-94
Titulo: DUP VEN MER INDR$50,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 010339
Responsavel.: PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 010554743/0001-67
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.747,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011000
Responsavel.: PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 010554743/0001-67
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.747,31
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011001
Responsavel.: VALNEY SANTANA BENDITO
CPF/CNPJ: 018487170/0001-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$534,86
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 008706
Responsavel.: ROAL COMERCIO DE COSMETICOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 014615717/0001-52
Titulo: DUP VEN MER INDR$8.695,52
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011486
Responsavel.: ROAL COMERCIO DE COSMETICOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 014615717/0001-52
Titulo: DUP VEN MER INDR$6.828,64
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011485
Em razao de que os supracitados devedores naoforam en-
contrados 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 PROTESTA-
DOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,03/03/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ANDRE TORRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 050156224-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.800,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 009474
Responsavel.: BRENO LEONARDI BATISTA FONTES
CPF/CNPJ: 076446484-10
Titulo: DUP PRES SER INR$310,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 009413
Responsavel.: DALLYANA CAVALCANTI DA SILVA 
EIRELI
CPF/CNPJ: 016775984/0001-12
Titulo: DUP VEN MER INDR$419,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011155
Responsavel.: EVANDRO NUNES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 131603894-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$735,59
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 009855
Responsavel.: FRANCISCO GERONIMO NETO
CPF/CNPJ: 086697504-73
Titulo: DUP VEN MER INDR$146,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 009392
Responsavel.: HELIANE GOMES BRITO
CPF/CNPJ: 089768474-58
Titulo: DUP VEN MER INDR$146,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 009388
Responsavel.: HUGO ARAUJO COSTA
CPF/CNPJ: 008207354-69
Titulo: DUP VEN MER INDR$146,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 009393
Responsavel.: JACKSON VITORINO
CPF/CNPJ: 099718714-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$165,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 011555
Responsavel.: JPA AGENCIA DE VIAGENS E TURIS

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
 E D I T A L

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2016
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público o seguinte resultado: Foram classificadas as propostas do Sr. Iran Alves de 
Souza, com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para o ITEM 02, o Sr. Iran Alves de Souza, com 
o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o ITEM 10, o Sr. José Roberto de Araújo, com o valor 
de R$ 1.480,00 (hum mil, quatrocentos e oitenta reais), para o ITEM 04, o Sr. José Gomes Neto, 
com o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o ITEM 01, a Srª. Francisca Regina de Lacerda, 
com o valor de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), para o ITEM 03, o Sr. Wanderlley Pereira 
Justino, com o valor de R$ 5.995,00 (cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais), para o ITEM 
08, o Sr. Cicero Soares de Lacerda, com o valor de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais), para o ITEM 
05 e Sr. João Alves Neto, com o valor de R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais), para o 
ITEM 09. Sendo desclassificada a proposta da empresa Sebastião Silvino dos Santos – ME. Abre-
-se vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão.

Aguiar-PB, 01 de Março de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 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 Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí - PB, às 15:00 horas do dia 15 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 
TIPO PASSEIO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí - PB, 02 de Março de 2016
JOSÉ BARROS DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE REMÍGIO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA - O SINDICATO DOS 
TRABALHADORES RURAIS DE REMÍGIO – Município de Remígio/Estado da Paraíba, inscrito 
no CNPJ nº 08.755.209/0001-77, com endereço à Rua Bento Vitório, 15 – Centro, Remígio/PB, 
CEP 58398-000, com Registro Sindical nº 332037, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
vem, através do seu Presidente Euzébio Cavalcanti de Albuquerque, CPF nº 997.093.684-00, NIT 
11956448076, residente no Assentamento Queimadas – Zona Rural - Remígio/PB, CEP 58398-000, 
convocar, pelo presente EDITAL, todos os membros da categoria dos trabalhadores e trabalhadoras 
rurais, ativos, inativos e aposentados rurais: agricultores e agricultoras familiares e assalariados e 
assalariadas rurais do Município de Remígio, Estado da Paraíba, para participarem da ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE REMÍGIO/PB, 
a ser realizada no dia 24 de março de 2016, no Centro Pastoral João XXIII, localizado na Praça 
João Soares, s/n – Centro – Remígio/PB, CEP 58398-000, com início às 08h00min, em primeira 
convocação, e 09h00min em segunda convocação, observando o quórum estatutário, para tratar da 
seguinte ordem do dia: 1) Alteração estatutária para: a) alterar a sua representação sindical profis-
sional para a categoria dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares proprietários 
ou não, que exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia 
familiar, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, ativos e aposentados, no Município de Remígio/
PB; b) alterar a denominação do sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 
Agricultoras Familiares de Remígio / PB; 2) Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores 
no item 1. Remígio/PB, 15 de fevereiro de 2016. Euzébio Cavalcanti de Albuquerque – Presidente.

ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Barão do Rio Branco, 568 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcelado e 
diário de Combustíveis e lubrificantes para o abastecimentos das viaturas da Superintendência 
Cajazeirense de Transporte e Transito - SCTRANS. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-5630.
Email: sctranscpl@gmail.com
Edital: www.cajazeiras.pb.gov.br

Cajazeiras - PB, 02 de Março de 2016
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Barão do Rio Branco, 568 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de con-
sumo (Copa e Cozinha) para as necessidades da Superintendência Cajazeirense de Transporte e 
Transito. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-5630.
Email: sctranscpl@gmail.com
Edital: www.cajazeiras.pb.gov.br

Cajazeiras - PB, 02 de Março de 2016
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Barão do Rio Branco, 568 - Centro - Cajazeiras - PB, às 11:00 horas do dia 17 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de Cons-
truções para as necessidades da Superintendência Cajazeirense de Transporte e Transito. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2006. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-5630.
Email: sctranscpl@gmail.com
Edital: www.cajazeiras.pb.gov.br

Cajazeiras - PB, 02 de Março de 2016
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

COMARCA DE GUARABIRA. 5a. VARA. EDITAL DE CITACAO. PRAZO: 15 DIAS. Processo: 
0003195-24.2012.815.0181. Ação: MONITÓRIA. O MM. Juiz de Direito da vara supra, em virtude da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quanto tiverem conhecimento que tramita nesta 5ª vara de Guarabira/
PB os autos Ação Monitória nº 0003195-24.2012.815.0181, tendo como parte promovente oBANCO 
DO NORDESTE DO BRASILS/A e promovida Priscila de Souza Strefling e Outros, queconforme 
despacho de fls. 60, fica citado pelo presente edital a promovente PRISCILA DE SOUZA STREFLING 
ME, CNPJ 07.643.568/0001.70, na pessoa de seu representante legal, por se encontrar em lugar 
incerto e não sabido para que pague a importância de R$ 9.321,10 (nove mil, trezentos e vinte e um 
reais e dez centavos) devidamente corrigidosno prazo de 15 (quinze) dias, com base no art. 231, II, 
do CPC, ou ofereça embargos, em idêntico prazo, sob pena de transformação do mandado inicial 
em mandado executivo. E para que chegue ao conhecimento do interessado e não possa, no futuro, 
alegar ignorância, expedi o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado 
nesta cidade de Guarabira, Estado da Paraíba, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2016. Eu, Técnica 
Judiciária, o digitei e subscrevi. ANDRE RICARDO DE CARVALHO COSTA- JUIZ DE DIREITO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de combustíveis, de acordo com o Pregão 
Presencialnº00004/2016.

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA – POSTOPRESIDENTE, 

CNPJ Nº 09.382.946/0001-34.
OBJETO: Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos pertencentes ao município, aos 

locados ou a disposição.
VALOR GLOBAL: R$ 254.660,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais). 
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Aguiar - PB, 01 de Março de 2016.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO-Prefeito

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO
INSTRUMENTO: QUARTO TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇO N.° 002/2014.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESA F. B. DE MELO NETO 

CIA. LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DE OBRAS CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATEN-

ÇÃO A SAÚDE FISIOTERAPIA E LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA.
FUDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 da Lei 8.666/93, alterações Art. 65 I, - Lei n.° 8.666/93, e 

alterações.
PRAZO CONTRATUAL: Fica prorrogado até 25/07/2016 o prazo de execução das obras de 

EXECUÇÃO DE OBRAS CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE FISIOTERAPIA 
E LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA, conforme Tomada de Preço n.° 002/2014, homologado 
em 02/07/2014, conforme preceitua o art. 65, I, alínea b, da Lei 8.666/93, alterações, e este termo 
aditivo. SIGNATÁRIOS: EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS – Prefeito e F. B. 
DE MELO NETO CIA. LTDA – Licitante Vencedor, Cubatí/PB, 26 de Fevereiro de 2016.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
INSTRUMENTO: TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N.° 066/2014 DA 

TOMADA DE PREÇO N.° 003/2014.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB 
CONTRATADO: MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI-EPP.
OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA 

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NA ZONA 
URBANA – MODELO FNDE/MEC.

FUDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 57, - LEI N.° 8.666/93, E ALTERAÇÕES.
PRAZO DE PRORROGAÇÃO: A vigência desta prorrogação começa a vigora a partir de 

16/03/2016 ficando prorrogado até 14/08/2016. 
RECURSOS: FNDE/MEC 
SIGNATÁRIOS: Eduardo Ronielle Guimarães Martins Dantas/PMC e o Sr. MAXIMIANO ANTONIO 

DOS SANTOS NETO, Cubatí 03 de Março de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o ProcessoPregão Presencial 
nº00004/2016. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO-CPF nº 038.616.114-30
OBJETO: Locação de um veículo conforme item 02 do anexo do edital.
VALOR MENSAL DE: R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). 
VALOR GLOBAL DE: R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais).
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 02 de Março de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o ProcessoPregão Presencial 
nº00004/2016. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: FRANCINEIDE CLEMENTINO MIGUEL DA SILVA – CPF nº 029.804.354-81
OBJETO: Locação de um veículo conforme item 03 do anexo do edital.
VALOR MENSAL DE: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). 
VALOR GLOBAL DE: R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.
Ibiara - PB, 02 de Março de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE 
Prefeito

JC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EPP, CNPJ 12.267.107/0001-80, 
localizada na rua: Ayrton Senna ,n° 3000, BLOCO: GRP PARTE III; SALA: 4071, Barra da tijuca, Rio 
de Janeiro-RJ, cep 22775-904, torna público que requereu a SEMAM - secretaria de meio ambiente 
a licença prévia (LP) e licença de instalação (LI), para o residencial multifamiliar (edificação) situado 
na rua José Tomaz de Maria, setor 38/quadra 04/lote0189, loteamento Joâo Paulo II, Bairro: João 
Paulo II, João Pessoa-PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Termo de Adesão a Ata de registro de preços do Pregão Presencial N.° 00092/2016, 
Processo n.º 08.948.697.153/2015 da Prefeitura Municipal de Pombal/PB, para Aquisições de Cami-
sas, Fardamentos diversos para atender o melhor funcionamento do STTRANS – Superintendência 
de Trânsito e Transporte de Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Termo de Adesão 01/2016/PMG. 
AMPARO LEGAL: Decreto n.º 7892, de 23 de Janeiro de 2013, Lei Federal n.º 10.520/2002. RECUR-
SOS ORÇAMENTÁRIOS: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS / OUTROS: Dotação consignada 
no orçamento vigente. 3.3.90.30.01 - Material de Consumo VIGÊNCIA: Dezembro de 2016. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00156/2016 – 01.03.2016 – VESTIR 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - R$ 27.000,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: O objeto do presente Termo, é a adesão a Ata de registro de preços para Aquisições 

de Camisas, Fardamentos diversos para atender o melhor funcionamento do STTRANS – Superin-
tendência de Trânsito e Transporte de Guarabira/PB, respeitados os termos da Ata de Registro de 
Preços do Pregão Presencial N.° 92/2015, Processo N.º 08.948.697.153/2015 da Prefeitura Municipal 
de Pombal/PB e seus anexos, a autorização do Órgão gerenciador e declaração de aceitação da 
empresa VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, todos partes integrantes 
deste instrumento contratual, independente de transcrição, tudo em conformidade ao que preceitua 
o Decreto nº 7892, de 23 de Janeiro de 2013. Com base nas informações constantes do Processo 
em referência, através de Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do referido Pregão Presencial, 
em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores e 
competente parecer Jurídico, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto, em favor da empresa VESTIR 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.358.710/0001-
37, no valor de R$ 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais).

Guarabira/PB, 01 de Março de 2016.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

EXTRATO DO CONTRATO 
Juarez Távora, 08 de Janeiro de 2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE 
CARROS PIPAS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
JUAREZ TÁVORA.

CONTRATADO: JOSEMAR ANACLETO DA SILVA
CPF: 806.392.324-34.
CONTRATO Nº 003/2016
VALOR: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)
PRAZO: 31/03/2016
DOTAÇÃO: 02.16–Secretaria de Infra Estrutura – 15.122.2010.2033-Desenvolver as Atividades 

de Serviços Urbanos - 3390.36.00.001-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física e a prorrogação 
do Convênio Nº 056/2015 Junto a Secretaria de Estado do Governo.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

 (Supressão de valores)
RETIFICAÇÃO
Araçagi-PB, 25 de Fevereiro de 2016.
Republica-se por incorreção
PRIMEIRO TERMO ADITIVO (SUPRESSÃO) AO CONTRATO Nº 110/2015
TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS 

DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS TREZE DE MAIO, SANTO ANTÔNIO, 
CORNELIO F. DE LIMA, IZABEL TEREZA DE JESUS (TRECHO-1), MARIA BATISTA DA SILVA 
(TRECHO-1).

OBJETIVO DO ADITIVO: SUPRESSÃO QUANTITATIVA
CONTRATADO: URTIGA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ: 06.879.669/0001-81
ONDE SE LÊ: VALOR: Supressão de R$: 5.587,28 (cinco mil quinhentos e oitenta e sete reais 

e vinte e oito centavos) ou 1,75% do contrato inicial-VALOR TOTAL: R$ 313.364,64 (Trezentos e 
treze mil, trezentos esessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

LEIA-SE: VALOR: Supressão de R$: 5.589,03 (Cinco mil quinhentos e oitenta e novereais e 
três centavos), ou 1,75% do contrato inicial. -VALOR TOTAL: R$ 313.362,89 (Trezentos e treze mil, 
trezentose sessenta e dois reais e oitentae nove centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 65, inciso I, “b”, da Lei 8.666/93.
Dotação Orçamentária: 02.080-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 02080.15.451.0331.1015 

- PAVIM.D/VIAS PUBLICAS E/PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO–4490.51.000 OBRAS E INSTA-
LAÇÕES.

José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO PROPOSTA TÉCNICA
CONCORRÊNCIA TÉCNICA E PREÇO Nº. 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG

LOTE - 01
A Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Obras de Campina Grande, devidamente 

nomeada pelo excelentíssimo senhor secretário de obras, através da portaria nº 003/2015 de 06 
de Março de 2015. Analisou a documentação das licitantes à luz das exigências editalícias e da 
legislação vigentee que obtiveram nota superior a mínima exigida no edital, DECIDIU juntamente 
com sua assessoria os seguinte resultado. EMPRESAS CLASSIFICADAS: SCAVE SERVIÇOS EN-
GENHARIA E LOCAÇÃO LTDA – 440 PONTOS; LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA – 640 PONTOS E SERVLIGHT GESTÃO E INTALAÇÕES ELETRICAS LTDA – 560 PONTOS. 
Por atender todos os requisitos do edital. EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: VASCONCELOS 
E SANTOS LTDA, ALCLOG SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, ENDICON ENGENHARIA DE 
INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, SELT ENGENHARIA LTDA, CITÉLUZ SERVIÇOS DE 
ILUMINAÇÃO URBANA S/A, por não atender todos os requisitos do edital, constatado na qualificação 
de todos os concorrentes nos autos do processo de licitação.Caberá recurso nos termos do Art. 
109, conforme estar previsto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, que deverá ser apresentado pela 
interessada dentro cinco dias uteis de sua publicação, Ficando desde já determinado para abertura 
dos ENVELOPES III - PROPOSTAS DE PREÇOS do processo em telaparadia11 de Março de 
2016, às 09:00 horas, no local da primeira reunião caso não haja interposição de recursos,. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a comissão setorial de licitação, Rua Treze de Maio, 329, 5º 
andar, sala 503, Edifício Work Center, Centro, Campina Grande, estado da Paraíba, ou pelo e-mail 
celpmcg@gmail.comefone/fax: (83) 3322-6261.

Campina Grande, 29 de Fevereiro de 2016.
José Afonso Pereira da Silva

Presidente CSL/ SECOB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de Locação de veículos desti-
nados as diversas Secretarias do Município de Triunfo e ao Fundo Municipal de Saúde. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 01 de Março de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 09:30 horas do dia 18 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material gráfico, fornecidos de 
forma parcelada, destinado as Secretarias do Munícipio de Triunfo e ao Fundo Municipal. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 01 de Março de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 21 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamentos e 
Material Permanente para o Município de Triunfo - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 01 de Março de 2016

FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Março de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, 
ESTUDOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO MUNICÍPIO DE AREIAL - PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
120/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com

Areial - PB, 02 de Março de 2016
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com o Pregão 
Presencialnº00005/2016. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: JOANA DARC COSTA AFREU – ME - CNPJ nº 13.207.326/0001-36
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Educação, Fundo de 

Ação Social, Fundo de Saúde e Secretaria de Administração.
VALOR GLOBAL DE: R$ 453.960,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil e novecentos e 

sessenta reais)
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Ibiara - PB, 02 de Março de 2016
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis: gasolina comum, mediante requisição diária e 

periódica, destinados aos veículos per.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Exercício Financeiro de 2016: 33.90.30.00 - 04.122.0020.2004, 

12.361.0042.2009, 12.361.0188.2010, 12.361.0197.2016, 12.365.0195.2017, 12.367.0228.2018, 
12.366.0042.2019, 04.122.0202.2020, 15.452.0504.2021, 10.301.0104.2023, 10.301.0104.2024, 
10.301.0104.2025, 10.301.0428.2026, 10.304.0246.2028, 10.305.0245.2029, 10.301.0104.2031, 
10.302.0104.2035, 08.243.0224.2036, 08.244.0224.2038, 08.244.0224.2039, 08.244.0224.2040, 
08.244.0224.2041, 08.244,0224.2042, 08.244.0224.2043, 08.244.0224.2044, 20.606.0018.2045, 
20.606.0427.2046, 26.782.0060.2047, 27.812.0247.2048, 27.812.0224.2049, 17.813.0221.2050, 
08.244.0081.2051

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00014/2016 - 29.02.16 - RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME - R$ 323.000,00
 

GMM - INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF N° 21.138.835/0001-82 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação n° 275/2016 em João Pessoa, 5 de fevereiro de 2016 - Prazo: 1460 dias. Para 
a atividade de: Edificação Residencial com 12(doze) unidades habitacionais unifamiliar e sistema de 
esgotamento sanitário individual. Na(o) - LOT. CIDADE BALNEAREA NOVO MUNDO LOTE 02/27A 
QD J 45. Município: CONDE - UF: PB. Processo: 2015-008115/TEC/LO-1337
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 14:00 horas do dia 15 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA ORGANIZAÇÃO DA 17ª CORRIDA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM
Edital: LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 02 de Março de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00017/2016, para o dia 
15 de Março de 2016 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Manoel de 
Barros, 193 - Centro - Remigio - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM

Remigio - PB, 02 de Março de 2016
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 5/0010/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00012/2016
Objeto: Aquisição de material de construção para pequenas reformas e serviços de engenharia.
Vencedor: 
- MAURICELIO COSTA -ME com o valor de R$ 201.696,60 (Duzentos e Um Mil, Seiscentos e 

Noventa e Seis Reais e Sessenta Centavos), vencendo nos seguintes itens: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 
149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 
202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 
245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 
267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 
288, 289; perfazendo o Valor Global de 201.696,60 (Duzentos e Um Mil, Seiscentos e Noventa e 
Seis Reais e Sessenta Centavos).

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

Pedra Branca-PB 01 de março de 2016
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Constitucional
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Responsavel.: JOAQUIM LEITE FERREIRA
CPF/CNPJ: 001245694-20
Titulo: CHEQUER$400,00
Apresentante: G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Protocolo: 2016 - 010423
Responsavel.: J S RESTAURANTE E PIZZARIA 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 020476590/0001-30
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.654,28
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011746
Responsavel.: J S RESTAURANTE E PIZZARIA 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 020476590/0001-30
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.092,36
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011367
Responsavel.: J S RESTAURANTE E PIZZARIA 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 020476590/0001-30
Titulo: DUP VEN MER INDR$427,52
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011716
Responsavel.: JESIMIEL SALES DE LIMA JUNIOR
CPF/CNPJ: 008783614-99
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.800,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011298
Responsavel.: LOJAO DAS MOTOS COMERCIO DE MO
CPF/CNPJ: 018713463/0001-66
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.581,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011633
Responsavel.: LUIZ ANDRE ALVES DE OLIVEIRA-
-EIRELE
CPF/CNPJ: 022104205/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.028,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010044
Responsavel.: MARIA MARLENE GONCALVES DA 
SILVA EI
CPF/CNPJ: 022123728/0001-43
Titulo: DUP VEN MER INDR$265,83
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011572
Responsavel.: PAULO ROGERIO FAGUNDES
CPF/CNPJ: 013983775/0001-76
Titulo: DUP VEN MER INDR$507,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011719
Responsavel.: PAULO ROGERIO FAGUNDES
CPF/CNPJ: 013983775/0001-76
Titulo: DUP VEN MER INDR$291,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011714
Responsavel.: RAILSON DA SILVA SANTANA
CPF/CNPJ: 007947014-93
Titulo: DUP VEN MER INDR$385,31
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010368
Responsavel.: RESIDENCIAL KERINCI
CPF/CNPJ: 023617358/0001-63
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.354,40
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010526
Responsavel.: SABRINA GRASIELE DE CASTRO 
BERNANDE
CPF/CNPJ: 035237856-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.860,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011011
Responsavel.: SUPREMA COM VAREJISTA DE 
FERRAGENS
CPF/CNPJ: 016687604/0001-98
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.241,63
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011754
Responsavel.:  SUENIA FIRMO DE ANDRADE 
04890109463
CPF/CNPJ: 019836190/0001-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.669,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011800
Responsavel.: SABRINA GRASIELE DE CASTRO 
BERNANDE
CPF/CNPJ: 035237856-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.685,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011012

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,03/03/2016
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040

E D I T A L
Responsavel.: JOSE ANGELO LIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 191076171-00
Titulo: CHEQUER$2.903,50
Apresentante: GRAN SECURITIZADORA DE RE-
CEBIVEIS
Protocolo: 2016 - 007386
Responsavel.: ANTONIO DE SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ: 014375985/0001-44
Titulo: DUP VEN MER INDR$973,86
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011699
Responsavel.: ANDREA SERRANO PESSOA
CPF/CNPJ: 024782844-05
Titulo: DUP VEN MER INDR$144,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011558
Responsavel.: ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 996754564-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010344
Responsavel.: CICERO ALBERES PEREIRA
CPF/CNPJ: 314358664-87
Titulo: DUP PRES SER INR$300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011696
Responsavel.: CLAUDIO DA SILVA CORREIA
CPF/CNPJ: 013285102/0001-42
Titulo: DUP VEN MER INDR$320,56
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011478
Responsavel.: CASSIUS EDUARDO DE CARVALHO 
OLIVEIR
CPF/CNPJ: 007839814-22
Titulo: DUP VEN MER INDR$900,83
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009906
Responsavel.: COLORADO CONST E LOC DE 
EQUIP E VEI
CPF/CNPJ: 019105059/0001-72
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.442,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010917
Responsavel.: CLAUDIA RICHELE DOS S DUTRA
CPF/CNPJ: 059241324-12
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 010350
Responsavel.: CORIOLANO COUTINHO
CPF/CNPJ: 394922904-30
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.593,14
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011655
Responsavel.: DJANIR VAZ DE LIMA
CPF/CNPJ: 743149128-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$573,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011247
Responsavel.: FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D
CPF/CNPJ: 009662095/0001-83
Titulo: DUP VEN MER INDR$128,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011323
Responsavel.: FOUR TIME DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 013065606/0001-57
Titulo: DUP VEN MER INDR$752,68
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011728
Responsavel.: FERNANDO SAVIO ESPINOLA DE 
MELLO LU
CPF/CNPJ: 018243627/0001-39
Titulo: DUP VEN MER INDR$700,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011786
Responsavel.: FERNANDO SAVIO DE MELLO LULA 
- ME
CPF/CNPJ: 018243627/0001-39
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.110,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011543
Responsavel.: HEVERTON DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ: 020544500/0001-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.031,20
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 009957
Responsavel.: IVANILDO PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 531053704-04
Titulo: CED CRE BAN INDR$4.917,85
Apresentante: REALE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo: 2016 - 010427

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
combustíveis: gasolina comum, mediante requisição diária e periódica, destinados aos veículos per; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RAYSSA MARQUES LEITE 
& CIA LTDA-ME - R$ 323.000,00.

Duas Estradas - PB, 26 de Fevereiro de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais médicos, hospitalares e odontológicos diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Município de Duas Estradas: 33.90.30.99 - 33.90.32.99 - 10 301 0104 

2023, 10 301 0104 2024, 10 301 0428 2026, 10 301 0212 2027, 10 304 0246 2028, 10 305 0245 
2029, 10 301 0104 2031, 10 302 0104 2035

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00015/2016 - 02.03.16 - KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 

27.816,50
CT Nº 00016/2016 - 02.03.16 - MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA 

- R$ 47.923,00
CT Nº 00017/2016 - 02.03.16 - MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 

LTDA ME - R$ 19.460,40
CT Nº 00018/2016 - 02.03.16 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICA-

MENTOS LTDA - R$ 9.652,40

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER SECRETARIAS DO MU-

NICÍPIO DE PEDRA LAVRADA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2016.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada e:
CT Nº 00010/2016 - 29.02.16 - FRANCISCO DE ASSIS GOMES - R$ 27.170,00
CT Nº 00011/2016 - 29.02.16 - GENIVAL DE ALMEIDA VASCONCELOS - R$ 34.980,00
CT Nº 00012/2016 - 29.02.16 - JOSE GILSON FERREIRA DOS SANTOS - R$ 28.600,00
CT Nº 00013/2016 - 29.02.16 - JOSE JOSICLEBSON DE LIMA GOMES - R$ 27.500,00
CT Nº 00014/2016 - 29.02.16 - PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - R$ 52.987,00
CT Nº 00015/2016 - 29.02.16 - RODRIGO DA SILVA SALES - R$ 19.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00006/2016, para a aquisição de material de limpeza de uso domestico e de higiene 
pessoal, para distribuição em várias secretarias, Fundo Municipal de Saúde e Fundo de Assistência 
Social a medida de suas necessidades e HOMOLOGO o seu objeto a empresa: JOANA DARC COSTA 
AFREU – ME, CNPJ nº 13.207.326/0001-36, vencedora de vários itens com o valor global de R$ 
90.188,00 (noventa mil e cento e oitenta e oito reais),conforme julgamento da proposta de preços.

Ibiara - PB, 02 de Março de 2016.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A - PBTUR
CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração da EMPRESA PARAIBANA DE 
TURISMO S/A - PBTUR, convidados a reunirem-se em sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de 
março de 2016, às 10:00h (dez horas), na sede da PBTUR, localizada na Av. Almirante Tamandaré, nº 
100, Bairro Tambaú, em João Pessoa, Estado da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Apreciação e aprovação do parecer do Conselho Fiscal referente as Demonstrações 
Financeiras e Balanço Geral do exercício findo de 2015;

2. Eleição do novo conselho fiscal.
João Pessoa, 01 de março de 2016.

RUTH AVELINO CAVALCANTI
Diretora - Presidente

PBTUR HOTÉIS S/A
CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração da PBTUR HOTÉIS S/A, convi-
dados a reunirem-se em sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de março de 2016, às 10:30h 
(dez horas e trinta minutos), na sede da Empresa, localizada na Av. Almirante Tamandaré, nº 100, 
Bairro Tambaú, em João Pessoa, Estado da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1. Apreciação e aprovação do relatório do Conselho Fiscal referente as Demonstrações 
Financeiras e Balanço Geral do exercício findo de 2015;

2. Eleição do novo conselho fiscal.
João Pessoa, 01 de março de 2016.

 RUTH AVELINO CAVALCANTI
Diretora –Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do 
Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 08:30 horas do dia 17 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 parcelada de materiais de limpeza e 
higienização diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Portaria nº 165. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com /*Obs.: Edital no Site

Duas Estradas - PB, 03 de Março de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

TEXNOR TÊXTIL DO NORDESTE S.A.
CNPJ 02.667.971/0001-15 - NIRE 25.3.0000937-3

Aviso aos Acionistas - Acham-se à disposição dos Srs. Acio¬nistas, na sede social, à Rodovia 
BR 230, km 41, s/nº, Jardim Planalto - Paraíba, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 
6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezem¬bro de 2015. Paraíba, 29 de fevereiro 
de 2016. A Diretoria.

TEXPAR TÊXTIL DA PARAÍBA S.A.
CNPJ 01.797.251/0001-01 - NIRE 25.3.0000928-4

Aviso aos Acionistas - Acham-se à disposição dos Srs. Acio¬nistas, na sede social, à Rodovia 
BR 230, Km 41, s/nº, Jardim Pla¬nalto - Paraíba, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 
6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezem¬bro de 2015. Paraíba, 29 de fevereiro 
de 2016. A Diretoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua Virginio Veloso Borges, Lote 22/23, Lot. Miritânia, Santa Rita-PB 
E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com

AVISODELICITAÇÃO

PROCESSO Nº 053/2016 – PREGÃOPRESENCIAL Nº 009/2016
DATA DE ABERTURA:16/03/2016- ÀS 10h00min.
OBJETO:SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE SER-

VIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E 
PROGRAMAS JUNTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. 

APrefeitura Municipal de Santa Rita, através de sua PregoeiraOficial,Srª.Tatiane César Silva, 
nomeada pelaportaria nº 815/2015 do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade PregãoPresencial, sob o critério 
do menor preço por GLOBAL. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na 
legislação pertinente,naSala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Virginio Veloso 
Borges, Lote 22/23, Lot. Miritânia, Santa Rita-PB, (em frente a Agência da Receita Federal), ou 
pelo email: pmsrlicitapublica@gmail.com.Fonte de Recurso prevista para o exercício financeiro de 
2016.Suporte Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nºs. 3.555/2000 e 3.931/2001 
e subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas comoPregoeiroe a sua Equipe de Apoiono HO-
RÁRIO ÚNICO de 08h00minas12h00min, na sede da CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 02 deMarço de 2016. 
Tatiane César Silva

Pregoeira Oficial

Prefeitura Municipal de Santa Rita
Comissão Permanente de Licitação

Rua Virginio Veloso Borges, Lote 22/23, Lot. MIRITANIA, , Santa Rita-PB
E-mail: pmsr_licita@hotmail.com

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
Sexto termo aditivo ao Contrato nº 217/2011. Processo nº 66//2016, combinado com o Processo 

nº. 217/2011 Concorrência Pública nº 217/2011. Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, 
através da Secretaria de educação. Contratada: SL Construtora LTDA. CNPJ: 10.663.08/0001-63 
Objeto: Prorrogação contratual por mais 180 dias para conclusão da construção de espaço edu-
cativo infantil. Vigência: 180 dias a partir da assinatura do contrato. Fundamentação legal: Art. 57, 
parágrafo 1º, IV c//c Art. 65,inc I, b e § 1º  da Lei 8666/1993 e suas alterações posteriores. Data da 
assinatura: 02 de Março de 2016.

SEVERINO ALVES BARBOSA FILHO
PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA 

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: Aquisição de dois 
veículos de passeio zero KM, um para o Transporte de equipe da Unidade de Saúde da Família da 
Vila; ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COMERCIAL SANT’ ANA 
VEICULOS E PEÇAS LTDA - R$ 78.400,00.

Água Branca - PB, 01 de Março de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE N° 0001/2016

A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, através do Presidente da CPL, torna público que 
efetuará Licitação na Modalidade Convite nº 0001/2016, tipo menor preço por itens, será regido 
pela Lei Federal nº 8.666/93 e modificações subsequentes, exclusivamente para ME e EPP, 
cujo objeto é a contratação de empresa para fornecer materiais de limpeza, a realizar-se no dia 
09/03/2016, às 08h20min, na sua sede, à Rua Dom Adauto, nº 11. - Centro - Serra Redonda PB. 
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço retromencionado ou pelo telefone (83) 
3399.4081/99343.5884 e também através do e-mail: pmsr.cpl@hotmail.com Serra Redonda PB, 02 
de março de 2016. ADMIR GONÇALVES DA ROCHA - Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE N° 0002/2016

A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, através do Presidente da CPL, torna público que 
efetuará Licitação na Modalidade Convite nº 0002/2016, tipo menor preço por itens, será regido 
pela Lei Federal nº 8.666/93 e modificações subsequentes, exclusivamente para ME e EPP, 
cujo objeto é a contratação de empresa para fornecer gêneros alimentícios, a realizar-se no dia 
09/03/2016, às 10h30min, na sua sede, à Rua Dom Adauto, nº 11. - Centro - Serra Redonda PB. 
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço retromencionado ou pelo telefone (83) 
3399.4081/99343.5884 e também através do e-mail: pmsr.cpl@hotmail.com Serra Redonda PB, 02 
de março de 2016. ADMIR GONÇALVES DA ROCHA - Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 006/2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Decreto 7892/13 e alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais 
normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo me-
nor preço por item no dia 16 de Março de 2016 as 09:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, 
MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 02 de Março de 2016.
Milton de Almeida e Silva Júnior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 004/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente 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  14 de Março de 2016 as 13:00 horas, tendo como 
objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 
CARNES E FRIOS , PÃES ., DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÈ-ESCOLA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 
A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. 
Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima 
descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 02 de  Março de 2016.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO JULGAMENTO HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 001/2016
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar possa que após minucio-
sa análise dos documentos de habilitação das empresas participantes deste certame, chegou-se 
ao seguinte resultado: POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP 
CNPJ: 08.438.654/0001-03, INDÚSTRIA YVEL LTDA EPP CNPJ: 08.811.812/0001-29, HIDRO 
PERFURAÇÕES EIRELLI – LTDA CNPJ: 04.830.606/0001-05 , IMPERTEC CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 19.854.079/0001-46 e A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE E 
SOUZA LTDA – EPP CNPJ: 05.468.317/0001-70foram consideradas  HABILITADAS para a fase 
de PROPOSTA por cumprimento dos ditames do edital. Já as empresas, LY CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELLI - ME CNPJ: 07.854.477/0001-83, BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO 
DE POÇO LTDA CNPJ: 09.068.173/0001-16, TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ: 15.034.271/0001-35, CONSTRUTORA PILARES EIRELLI – ME CNPJ: 11.435.446/0001-
65 e  CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA CNPJ: 19.854.079/0001-46  , foram consideradas 
INABILITADAS para a fase de proposta de preço por descumprimento de algum(s) condição(es) 
de habilitação exigidas nos item(s) 5 e/ou 6 do edital. Maiores informações e o DETALHAMENTO 
do julgamento da comissão, será obtido na sala da CPL sita na Av. Olívio Maroja, 278, Bela vista, 
Araçagi-PB., no horário de expediente normal de 08h00min as 13h00min. caso não haja interposição 
de recurso, convocar a empresa para abertura da proposta que ocorrerá no dia 14 de Março  de 
2016 as 9:30hs. no local onde funciona a CPL.

Araçagi-PB,  29 de Fevereiro  de 2016.
MARIA MAGNÓLIA NEVES

- PRESIDENTE DA CPL-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016

A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de 
camisas em malha, destinado a Secretaria de Educação. Data: 16/03/2016. Horário: 14:00. Local: 
Sala da CPL – Sec. de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, Fone: 
(83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Edital disponível no sitio: http://www.bayeux.pb.gov.
br/sist_licitacao. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei 
Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 02 de março de 2016.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO FACASSADA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, através do Pregoeiro e equipe de apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade PERGÃO PRESENCIAL nº 
00009/2016, foi considerada como licitação FRACASSADA.

Pedra Branca-PB, 02 de Março de 2016.
Braz de Souza Lins

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE MEDI-
CAMENTOS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE A A Z. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32872504. Email: 
prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 01 de Março de 2016.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 16 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Carne Bovina Fresca para 
atender as Secretarias do Município de Araruna/PB, exceto a de Saúde. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com

Araruna - PB, 02 de Março de 2016
FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 11:00 horas do dia 16 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Hortifrutigranjeiros para 
atender as Secretarias Municipais, exceto a de Saúde - ARARUNA/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com

Araruna - PB, 02 de Março de 2016
 FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 

 Pregoeira Oficial

 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

CNPJ/MF nº 01.613.283/0001-00
Rua Francisca Claudino Fernandes, 01 – CEP: 58928 – 000

GABINETE DA PREFEITA

CONVOCA o(s) abaixo(s) relacionados aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos do Município de Joca 
Claudino realizado nos termos do Edital nº. 001/2011, Homologado por Ato do Executivo, datado de 03 de agosto de 
2012 e Prorrogado Por Ato do Executivo datado de 01 de Agosto de 2014, os quais foram nomeados nos termos do 
Decreto nº. 08/2016, de 01 de março de 2016, para o provimento dos seus cargos e nas respectivas categorias 
funcionais, os convocadosterão 30 dias para comparecerem ao edifício da sede da Prefeitura de Joca Claudino, no 
horário das 08:00 às 13:00 horas, munidos dos originais e cópias dos documentos pessoais, demais informações serão 
tratadas na apresentação do candidato aprovado junto a secretaria de administração municipal:

RELAÇÃO DOS NOMEADOS POR CARGO  
CARGO: ENFERMEIRO DO SMS 

Nº. NOME DO CANDIDATO
5 PATRICIA ANDRADE CAVALCANTE
6 FLAVIA MARIA PEREIRA DE SÁ PIRES 
7 MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

CARGO: VIGILANTE

Nº. NOME DO CANDIDATO
8 EDILSON ANACLETO DAVID
9 JOSE GRAZIELITON DUARTE

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Nº. NOME DO CANDIDATO
15 NIESIA FERNANDES SAMPAIO
16 DARCILENE HENRIQUE
17 GILDENIA COSTA DUARTE
18 MARIA DE FATIMA DE ANDRADE
19 MARIA SILVANA DUARTE

CARGO: PREFESSOR DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA

Nº. NOME DO CANDIDATO
17 ACLENIELLE VITAL SANTANA DUARTE

Joca Claudino - PB, em 01 demarçode 2016.

Lucrécia Adriana de Andrade Barbosa
Prefeita Constitucional

 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N403/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 15/03/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de flores, destinado aos Órgãos e Entidades da  Rede  Publica, 
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 - 16-00120-6
João Pessoa, 02 de março de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

REGISTRO CGE Nº. 15-00121-4
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Concorrência, Nº. 001/2016, do tipo 
menor preço. Objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra 
referente à Conclusão da ampliação do Sistema Sanitário da cidade de Santa Rita, no estado da 
Paraíba.  Abertura: 05/04/2016 – às 10:00 horas. Adquirir o Edital ou obter informações na sede da 
CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, 220, no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, 
no Estado da Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br. 

                  João Pessoa, 03 de março de 2016.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,
DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/15
Registro CGE Nº 15-01437-5

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 02/15, que após análise detalhada nas 
documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação 
em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 e 14.0, considera classificadas as Empresas na 
seguinte ordem: 1º lugar: ESSE – ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA 
- R$ 1.069.484,00; 2º lugar: SN SINALIZADORA NACIONAL E SERVIÇOS LTDA – R$ 1.150.988,60 
e 3º lugar: JARDIPLAN URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO LTDA - R$ 1.466.854,66.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação. 
João Pessoa, 02 de março de 2016.

Eng.ª Maria das Graças Soares de O. Bandeira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação dos Ambulantes e Trabalhadores em Geral da Paraíba – AMEG, convoca seus 

associados inscritos no Projeto Moradia de Mangabeira - JP, do Programa Minha Casa Minha Vida 
- Entidades – MCMV-ENT, a se fazerem presentes à Assembléia Geral que elegerá a ‘Comissão 
de Representantes’ (CRE) e ‘Comissão de Acompanhamento da Obra (CAO), que se realizará no 
dia 12 de ABRIL às 9h no auditório da Prefeitura Municipal, em João Pessoa-PB.

João Pessoa, 02/03/2016
Marcilene Medeiros De Andrade

Presidente

EMEPA-PB
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015
REGISTRO CGE N° 16-00008-6, de 06/01/2016.
A EMEPA-PB - Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70 com sede 

na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema PB-008, Km 07, Jacarapé III, João Pessoa – PB, 
através de sua Comissão Especial de Licitação, torna ao conhecimento público, que realizará 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2015, do tipo menor preço, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Contratação de Empresa de Engenharia especializada para execução de obras 
referente à construção de muro limítrofe e guarita da E.E. de Mangabeira, em João Pessoa-PB, 
conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais 
Anexos do Edital.

DO VALOR ESTIMADO: O valor total estimado é de R$ 1.165.702,21 (um milhão, cento e 
sessenta e cinco mil, setecentos e dois reais e vinte e um centavos).

DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL: 1. Houve alteração na Planilha Orçamentária no valor do Sub-
-total sem BDI e no valor do BDI, sem que tenha havido alteração no valor total da licitação; 2. Houve 
alteração na cláusula 3.1 do Edital, referente à atualização da Reserva Orçamentária; e, 3.Alteração 
na cláusula 25.0 do Edital, que refere-se às determinações relativas à Visita aos locais dos serviços.

DATA: A referida licitação fica remarcada para o dia 12 de Abril de 2016, às 09h00min, na Sala 
da Comissão Permanente de Licitação da EMEPA/PB, localizada na BR 230 Km 13,3-Estrada de 
Cabedelo, EMATER-PB, CEP 58310-000.

RECURSOS: A contratação desses serviços se darão com recursos financeiros do Convênio 
Federal EMBRAPA/PAC 10200.10/0234-0. 

INFORMAÇÕES: As referidas alterações, bem como Cópia do Edital poderão ser adquiridas no 
site: www.gestaounificada.pb.gov.br/emepa/editais ou através da Comissão Especial de Licitação-
-CEL localizada na BR.230, Km 13,3 CEP. 58310-000, Estrada de Cabedelo-EMATER-PB, na Sala da 
CPL, de segunda a sexta das 08h00 às 13h00, ou, ainda, pelo telefone (83)3218.8100 – ramal 238.

(Publicado em 06/02/2016 – republicado por incorreção)
João Pessoa-PB, 01 de Março de 2016.

LAYSE NELYÊ MACÊDO PEDERNEIRAS
Presidente da CEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

Gabinete da Presidência

O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba torna público que requereu a SEMAM – Secretaria 
de Meio Ambiente, a Licença Prévia e de Instalação para Construção e Instalação do Complexo 
Judiciário situado a Rua José Roberto Araújo de Souza, bairro de Mangabeira – João Pessoa –PB.

João Pessoa, 01 de março de 2016.
Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015 

Registro CGE Nº. 15-01803-4
OBJETO: Aquisição dos materiais de consumo para escritório, mediante de SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, conforme condições e quantidades estabelecidas no Anexo 2 – Termo 
de Referência.

Nos termos da Ata e no Despacho favorável da Gerência Jurídica, HOMOLOGO o presente 
processo, ficando assim ADJUDICADOS os seguintes lotes:

• COMERCIAL MEDEIROS LTDA, vencedor dos lotes 20 e 23, com valor total de 1.095,00 (um 
mil e noventa e cinco reais);

• MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vencedor dos lotes 02, 05, 08 e 10, com valor 
total de R$ 2.606,64 (dois mil seiscentos e seis reais e sessenta e quatro centavos);

• PAPELARIA PEDRO II LTDA, vencedor dos lotes 04, 07, 11, 14 e 18, com valor total de R$ 
43.202,00 (quarenta e tres mil duzentos e dois reais);

• JOSÉ LUIZ DE LIMA – CASA MIX, vencedor do lote 15, com valor total de R$ 1.400,00 (hum 
mil e quatrocentos reais).

Foram FRACASSADOS os lotes: 01, 03, 06, 09, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25 e 26.
João Pessoa, 19 de fevereiro de 2016.

GEORGE VENTURA MORAIS
Diretor Preside
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 16:00 horas do dia 16 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Fardamentos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 02 de Março de 2016
FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 09:30 horas do dia 16 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Carne Bovina Fresca para 
atender as Secretarias do Município de Araruna/PB, exceto a de Saúde. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 02 de Março de 2016
FRANCISCO TOSCANO NETO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 14:00 horas do dia 16 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Hortifrutigranjeiros para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo M. de Saúde - CAPS/SAMU-Araruna/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 02 de Março de 2016
 FRANCISCO TOSCANO NETO 

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2016

Objeto: LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO DA 
PAIXÃO DE CRISTO DESTE MUNICÍPIO. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 9:00 (hora local) 
do dia 16/03/2016. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de 
novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, 
Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou no site www.cuite.pb.gov.br. Cuité/
PB, 02 de março de 2016. Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2016

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, SA-
COLAS PÁSTICAS E OUTROS PRODUTOS PARA OS PROGRAMAS, SECRETARIAS, ESCOLAS 
E HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 09:00h (hora local) do dia 
21/03/2016. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, 
centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-
2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 02 de março de 2016. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. 
Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 14:00 (hora local) do dia 21/03/2016. Local: Sala da CPL, 
Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Informações e Retirada 
de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@
cuite.pb.gov.br e www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 02 de março de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: COMPRA DE CONBUSTÍVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER DEMANDA DO 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2016..

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de .: 3.3.90.30.00
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Barra de São Miguel e:
CT Nº 00005/2016 - 29.02.16 - MÁRCIA MOURA RAMADAN - R$ 28.525,05

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: COMPRA DE 
CONBUSTÍVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
NO EXERCÍCIO DE 2016; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
MÁRCIA MOURA RAMADAN - R$ 28.525,05.

Barra de São Miguel - PB, 26 de Fevereiro de 2016
JOÃO BATISTA TRUTA 

 Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO
SEXTO TERMO ADITIVO

Instrumento: 6º Aditivo ao Contrato nº. 156/2013;
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços gerais (limpeza, conservação e 

higienização), para o Anexo da ECARTES.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa HUASH 

PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA;
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2012/130419; PREGÃO PRESENCIAL Nº. 080/2012;
Signatários: Srª Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Antônio 

Carlos G. de Araújo Júnior, pela empresa HUASH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA;
Valor Mensal: R$ 60.614,44 (sessenta mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e quatro 

centavos).
João Pessoa, 02 de fevereiro de 2016.

Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura/SEDEC

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 60003/2016
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 16 de Março de 
2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS NÃO MÉDICOS 
NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO EM CARÁTER DE INTERNAÇÃO TRANSITÓRIO, DESTINA-
DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 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, 02 de Março de 2016

DENYZE GONSALO FURTADO - Pregoeira Oficial 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 006/2015, que objetiva: Contra-
tação de empresa especializada em construção civil para construção de uma Creche Proinfância 
tipo 2 Convencional; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: EDCOL ED Construções Ltda - R$ 1.050.567,50.Fica o licitante convocado no prazo de 
até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de 
penalidades prevista em lei.

Bayeux - PB, 02 de Março de 2016
Dr. Expedito Pereira 

Prefeito
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: Aquisição de dois 
veículos de passeio zero KM, um para o Transporte de equipe da Unidade de Saúde da Família 
da Vila; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COMERCIAL SANT’ 
ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA - R$ 78.400,00.

Água Branca - PB, 01 de Março de 2016
TARCISIO ALVES FIRMINO - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 38/2016
OBJETO: O Contratação de empresa para prestação de serviços de hotelaria, Buffet e loca-

ção de auditório para eventos, destinada a atender as necessidades das diversas secretarias do 
município de Patos-PB..

ABERTURA 15/03/2016 as 14h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 02 de março de 2016
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 39/2016
OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviço de reparo em veículos de Grande 

e pequeno porte, para atender as necessidades de diversas secretarias do município de Patos-PB
ABERTURA 16/03/2016 as 14h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 02 de março de 2016
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
TERCEIRA REUNIÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2016
OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na aquisição parcelada de gás de cozinha com 

serviço de pronta entrega visando atender as necessidades de todas as secretarias do município 
de Patos - PB.

ABERTURA 16/03/2016 as 11h00min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-

ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 02 de MARÇO de 2016
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

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

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 14:00 horas 
do dia 17 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Aquisição Gradual de Medicamentos de uso Hospitalar para suprir a Rede Municipal de Saúde de 
Bom Sucesso/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3448-1007.
Email: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br

Bom Sucesso - PB, 02 de Março de 2016
GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Março 
de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO 
PUBLICA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 02 de Março de 2016

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro  
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00006/2016, para o dia 09 

de Março de 2016 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Benevonuto 
do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 02 de Março de 2016
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial 

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°403/2016 em João Pessoa, 29 de Fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Água Branca - PB. Na(o) 
EM TODA CIDADE - Município: ÁGUA BRANCA - UF: PB: Processo: 2015-005512/TEC/LI-4330.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-
87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação n°381/2016 em João Pessoa, 25 de Fevereiro de 2016 – Prazo: 1095 dias. Para 
a atividade de: Operação do Sistema de Abastecimento de Água da localidade São José do Brejo 
do Cruz, com captação flutuante no açude Baião, adutora de água bruta por gravidade, estação de 
tratamento de água, estação elevatória e reservatório elevado, rede de distribuição de água tratada 
e ligações domiciliares. Na(o) ZONA URBANA - Município: SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ - UF: 
PB: Processo: 2015-007522/TEC/LO-1135.

COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVEIS LTDA-ME – CNPJ/CPF Nº 
21.739.083/0001-05 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença de Operação nº 402/2016 em João Pessoa, 29 de fevereiro de 2016 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Comércio Varejista de Combustíveis Automotores Na(o) – RODOVIA PB 
073, KM 58 – ITAMATAY Município: GUARABIRA- UF: PB.  Processo: 2015-002724/TEC/LO-9838.

CERÂMICA SANTA BARBARA LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.765.402/0001-30  Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 410/2016 em João Pessoa, 29 de fevereiro de 2016 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: 
Produção de artefatos cerâmicos para uso na construção civil Na(o) -  FAZENDA VARZEA DE BAIXO, 
S/N  Município: MULUNGU – UF: PB. Processo: 2016-000537/TEC/LO-1535.

EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO – CNPJ/CPF Nº 951.706.934-00 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 247/2016 em João Pessoa, 3 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: BAR 
COM MUSICA VOZ E VILÃO/TECLADO Na(o) – SÍTIO BOA VISTA, S/N Município:  RIACHÃO DO 
POÇO – UF: PB. Processo: 2014-009123/TEC/LO-9188.

CELL SITE SOLUTIONS – CNPJ Nº 15.811.119/0001-11 torna público que requereu a SEMAM - Se-
cretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia e de Instalação, para Instalação de Torre Metálica para 
telefonia móvel situado a Rua Dr. Antonio Palitot nº 160 – Bancários – João Pessoa/PB.

INNOVATION OPTICAL COMERCIO OPTICO LTDA – CNPJ Nº 11.349.543/0002-16 torna público 
que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura a Licença de Operação, 
para funcionamento da empresa comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal 
e doméstico, situado a Rua Iraci Costa, s/n – Bairro Jardim America, no Município de Cabedelo/PB.

SGE COM. DE MATERIAL DIDÁTICO LTDA, CNPJ Nº 12.708.358/0003-14 torna público que 
requereu a SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura a Licença de Operação, 
para funcionamento da empresa com o comércio varejista de livros didáticos, situada a Av. Flavio 
Ribeiro Coutinho, nº 165 – Bairro Parque Verde n Município de Cabedelo/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
GABINETE DO PREFEITO

ERRATA
O MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO, ESTADO DA PARAÍBA, faz saber por intermédio do seu PREGOEI-

RO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, que no AVISO DE LICITAÇÃO referente ao PREGÃO PRESENCIAL 
005/2016 publicado no ultimo dia 02 de Março de 2016 EXCLUI-SE aonde ler-se “em atendimento a 
uma recomendação do Sr. Carlos Alberto Aguiar Leite”. 

Umbuzeiro (PB), 03 de Março de 2016.
RAMON CASTRO NÓBREGA

PREGOEIRO OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

AVISO DE ANULAÇÃO
O Município de Bom Sucesso/PB,vem a público,para o conhecimento dos interessados, TORNA 

SEM EFEITO os avisos dos Pregões Presenciais nº 00007/2016; 00008/2016 e 00009/2016, publi-
cados na página 25 da edição de 02 de março de 2016 do Jornal “A União”,  por ocorrência de erro 
na formulação do aviso que deveria circular  no Diário Oficial do Estado da Paraíba. Informações: no 
horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3448-1007.
Email: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br

Bom Sucesso - PB, 18 de Janeiro de 2016
GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 15:30 horas 
do dia 17 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Aquisição gradual de Medicamentos Éticos para atender a demanda da rede Municipal de Saúde 
de Bom Sucesso/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3448-1007.
Email: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br

Bom Sucesso - PB, 18 de Janeiro de 2016
GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 08:00 horas do 
dia 17 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
Gradual de Gêneros Alimentícios para compor a Merenda Escolar Municipal e para atender a demanda 
das demais Secretarias do Município de Bom Sucesso/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 
07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3448-1007.
Email: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br

Bom Sucesso - PB, 19 de Fevereiro de 2016
GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 09:45 horas 
do dia 17 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Se-
leção Empresa(s) para o Fornecimento de Material de Limpeza e Manutenção para suprir as diversas 
Secretarias Municipais de Bom Sucesso/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3448-1007.
Email: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br

Bom Sucesso - PB, 19 de Fevereiro de 2016
GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 11:00 horas do 
dia 17 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Seleção 
Empresa(s) para o Fornecimento de Kits de Enxoval para Recém Nascidos, a serem entregues pela 
Secretaria de Assistência Social as mães/gestantes inscritas no Cadastro Único, Programa Bolsa Família 
E CRAS do município de Bom Sucesso/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3448-1007
Email: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br

Bom Sucesso - PB, 29 de Janeiro de 2016
GEORGE MATIAS DE FREITAS - Pregoeiro Oficial

LM ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 15.550.515/0001-32 torna 
público que recebeu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura a Licença de 
Operação – Nº 050/2016, para Imovél Residencial Multifamiliar, composto de 3 unidades habitacionais 
e com sistema de tratamento de efluentes: tanque séptico e vala de infiltração, situado a Rua Nova 
Paisagem, S/N Loteamento Praia do Poço, QD 18ª, LT 02, Cabedelo/PB.
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