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DÓLAR TURISMO  R$ 3,430  (compra) R$ 3,730  (venda)
EURO   R$ 3,993  (compra) R$ 3,997  (venda)

l Raoni Mendes anuncia desfiliação do PTB e ingressa no DEM. Página 8

l Cai desigualdade salarial entre homens e mulheres. Página 14

l Índice de inadimplência aumenta 10,5% em fevereiro. Página 15 
  
l Emanuel dá adeus ao vôlei de praia no Rio de Janeiro. Página 20

Esportes

IMOBILIDADE 

Atacante do Campinen-
se Clube já marcou 13 gols 
na temporada e já é o arti-
lheiro do Brasil em 2016. 
PÁGINA 17
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A PM prendeu ontem José Maria Brasil Fagundes, 43 anos, com 9 mil reais em notas 
de R$ 100 falsas. O suspeito foi encaminhado para a sede da Polícia Federal.  PÁGINA 6

Rodrigão brilha 
com a camisa 
do Campinense

Obra invadiu parte da Avenida Beira Rio e previsão de entrega deve se estender por cerca de dois anos
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2.5m

2.5m

ALTA
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Talentos da Paraíba vão 
enriquecer novela global

atores paraibanos integram elenco da 
nova novela da Globo “Velho Chico”, que 
estreia na próxima segunda.  PÁGINA 21

DIA DO FICO

 PÁGINA 10

Chuva mata mais 
de 20 em São Paulo 

Dilma diz que não 
renuncia ao cargo 

TRAGÉDIA

 PÁGINA 9

Obra da ponte do Rio Jaguaribe 
não anda e prejudica o trânsito

 

20Caderno

Sol e poucas 
nuvens
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22a UPS Mais segurança para o 
Bairro das Indústrias
O governador Ricardo Coutinho inaugurou ontem a 

22ª Unidade de Polícia Solidária do Estado, no Bairro das 
Indústrias. Investimento foi de R$ 500 mil.  PÁGINA 3

A demora da construção da ponte sobre o Rio Jaguaribe está causando 
transtornos. A área teve tráfego reduzido e prejudica o trânsito.  PÁGINA 5

Marcélia Cartaxo, 
Fernando Teixeira, 

José Dumont, Zezita 
Matos e Lucy Alves 

estão na novela

Paixão de Cristo em Pilões

Turismo

A Paixão de Cristo é 
encenada há 43 anos

O maior espetá-
culo ao ar livre na 
Paraíba é encenado 
em Pilões, sempre 
na Sexta-Feira Santa. 
PÁGINA 24
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Quando se diz que no Estado Democrá-
tico de Direito ninguém está acima da lei, 
é bom lembrar que os juízes também não. 
Além de políticos, empresários, jornalistas 
e policiais, todos são obrigados a conviver 
sob o comando da Constituição Federal. 
Ela é chamada de Lei Magna justamente 
por isto – porque a todos submete e não 
comporta violações ou interpretações pes-
soais. Só o Supremo Tribunal Federal, que 
é o seu exclusivo guardião, já que não há 
instância superior, pode se dar a este luxo 
de interpretá-la, mesmo assim dentro das 
limitações que foram impostas pelo legis-
lador constituinte.

O episódio da recente condução coer-
citiva do ex-presidente Lula, para depor no 
processo instaurado para apurar o maior 
escândalo de corrupção do país, tem mere-
cido comentários de toda ordem. A grande 
maioria destas avaliações, contudo, apon-
ta para um evidente caso de abuso da Lei. 
Intimado pela Justiça, qualquer um de nós 
tem a obrigação de atender à convocação. 
Caso não haja comparecimento no prazo 
marcado para a prestação do depoimento, 
aí sim, cabe a condução debaixo de vara, 
como se costuma dizer.

Ninguém desconhece que a Operação 
Lava-Jato tem oferecido ao Brasil uma 
oportunidade ímpar de combater a cor-
rupção e punir os corruptos. O juiz Sérgio 
Moro, que comanda o processo, seguida-
mente tem dado exemplos de correção e 
bom uso de sua autoridade como magistra-
do. Tanto isto é verdadeiro que apenas 3% 
de suas decisões têm sido reformuladas 
por instâncias superiores. Além disso, vale 
salientar que o juiz e sua equipe de inves-

tigadores encarnam hoje o sentimento ma-
joritário dos brasileiros, que não suportam 
mais ver dilapidados os recursos públicos. 
Até aí, tudo bem.

No caso de precipitada ordem de con-
dução coercitiva do ex-presidente Lula, 
atingiu-se um ponto fora da curva. Sem 
intimação anterior, à qual tivesse se recu-
sado a cumprir, nem o ex-presidente nem 
qualquer um de nós poderia ser chamado 
a depor desta forma. As leis de um Estado 
Democrático existem para dar segurança 
jurídica a todos os seus cidadãos. Inclusive, 
aos magistrados. Por óbvio, estes se obri-
gam a cumpri-las integralmente, fugindo 
dos abusos da lei como o diabo foge da cruz.

Nada do que aqui está sendo dito in-
valida ou compromete a brilhante atuação 
do juiz Moro na condução deste processo. 
Apenas se ressalta que, sendo para todos, 
a lei submete também os magistrados. A 
operação que redundou na condução do 
ex-presidente ao aeroporto de Congonhas 
teve grande repercussão, até no exterior. 
Muitos alegam que outras 117 conduções 
coercitivas, no mesmo processo, nunca fo-
ram questionadas. E é verdade. Se é certo 
que existe o ônus da fama, também existe 
o bônus dela. Cidadãos anônimos, infeliz-
mente, carecem dessas exposições só per-
mitidas aos famosos. Tanto o juiz Sérgio 
Moro, como o Supremo Tribunal Federal, 
têm dado prova de que se adequaram, e 
muito bem, aos novos tempos e às novas 
demandas da sociedade. Trabalham em 
sintonia com a voz rouca das ruas – sem a 
ela se submeterem. Não custa nada, por-
tanto, repisar neste ponto: a lei existe para 
todos, inclusive para os magistrados. 

Editorial

 Crônica

 A lei é para todos

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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Tempos e espaços

Sexta-feira, oito e trinta e cinco. Se vivo 
ainda estiver, no alvorecer deste sábado, de-
verei estar relembrando, sentado na parte da 
falésia do Cabo Branco que elegi como tem-
plo de oração, o lançamento do livro “Confes-
so estar vivendo”, do professor e escritor Leo 
Barbosa, que ontem suava de ansiedade.

O lançamento da obra, confeccionada 
por Magno Nicolau, da Ideia, estava previsto 
para ontem à noite, na Fundação Casa de José 
Américo, aqui perto, na praia de Cabo Branco. 
Muita gente amiga, das letras, principalmente, 
inclusive o escritor Ronaldo Cagiano, que veio 
de São Paulo para dar um abraço no Leo.

Figura simpática e de muito talento 
narrativo, o Leo. Já conversamos via correio 
eletrônico, mas só ontem o conheci pes-
soalmente. A minha admiração por ele só 
aumentou. Leiam o Leo de “Lutos diários” 
e “Versos versáteis”, e verão (ou inverno) 
como ele cuida bem das palavras até que 
atinjam o estado de poesia.

Engraçado. Antes de sentar-me ao 
computador, para escrever esta crônica 
sem pé nem cabeça, não tinha lido ainda 
a quarta capa do livro de Leo. Ao fazê-lo 
agora, descubro que reflete o meu estado 
de espírito. E os motes confluem, como 
montanhas semânticas movidas pela sim-
ples vontade de “escreviver”.

Intercalo frases do Leo: “Sei que a vida 
me trará muitos acidentes, mas a minha bus-
ca é pelo essencial. Não quero fazer do outro 

apenas instrumento da minha vontade. Meu 
amor é o meu amor. Preciso me ouvir, então 
escrevo. Só não quero que, na ânsia de per-
correr distâncias, eu me distancie de mim”.

Deverei sentar-me na pedra fria do mi-
rante. Verei o céu e o mar profundos, e sentirei 
a barreira sob o meu corpo. Imaginarei que ela 
poderá ruir a qualquer momento, soterrando-
me para, quem sabe, daqui a mil anos, ter o es-
queleto descoberto pela nova paleontologia, 
que estudará o “homens urbanus”.

Salvou-me os ossos da destruição com-
pleta uma mistura de mel de abelha com 
resina de cajueiro. Uma sorte, ter abelhas e 
algum cajueiro, ainda, naquela estreita fai-
xa de terra que, ironicamente, chamam de 
reserva de mata atlântica. Faz rir a plaqui-
nha exigindo cuidados com o que restou da 
outrora floresta.

Sobre a cabeça não os aviões de carreira, 
que quase nenhum voa por aqui, mas nuvens 
cor de chumbo, colossais. E urubus, que ado-
ram flanar naquele espaço sideral. Uma sen-
sação de que algo vai desmoronar ou explo-
dir. Um contrassenso para um momento que 
esperava-se zen, ou tao e qual.

Confundo as estruturas de tempo e es-
paço. Ontem, hoje, amanhã... Podemos estar 
em qualquer lugar a qualquer hora. A mente 
cuida do transporte. Chamam isso de per-
cepção extrassensorial. O horizonte é apenas 
o que se vê à frente? E o espaço que galopa às 
minhas costas, como devo chamá-lo?

             

Deverei sentar-me na pedra fria do mirante. Verei o céu e o mar 
profundos, e sentirei a barreira sob o meu corpo.”

 

Vereador Maracajá chutou o pau 
da barraca: “Se o prefeito Rome-
ro Rodrigues for concorrer à re-
eleição, deve enfrentar grandes 
dificuldades entre os servidores 
públicos da prefeitura. Segun-
do ele, direitos são tirados dos 
servidores e apenas os salários 
estão sendo pagos, sem nenhu-
ma gratificação a mais, e que há 
casos que nem as remunerações 
estão sendo realizadas. 

Na opinião de Charliton Ma-
cahdo que é pré-candidado 
do seu partido à prefeitura de 
João Pessoa, o que acontece 
hoje é um movimento articu-
lado para a efitivação de um 
golpe. “A bandeira contra a 
corrupção” serve apenas e tão 
somente para cobrir os verda-
deiros motivos. “A direita não 
aceita ter perdido mais uma 
eleição.”

E agora, José! O Ministério Público da Paraíba ini-
ciou nessa sexta-feira o processo de devolução 
dos servidores públicos requisitados há mais de 
um ano na instituição aos seus órgãos de origem. 
A edição do Diário Oficial Eletrônico do MPPB de 
ontem listou os 28 servidores requisitados que 
estão sendo devolvidos.  A exigência  é do TCE.

O TRIBUNAL DE CONTAS MANDOU

DESCASO, OMISSÃO DA SEMOB

PT RESISTE II

UNInforme

NÃO é PARA GENTE DECENTE

PT RESISTE I

A SINUCA DE DURVAL FERREIRA

Mais da metade dos vereadores da Câ-
mara Muncipal de Campina Grande, ao 
todo, 23 parlamentares, já mudaram 
de partido. O vereador Napoleão Ma-
racajá, (PCdoB), é contra a mudança 
de partido. Durante entrevista à rádio 
Campina FM disparou: “Esse negócio de 
estar mudando de partido não é para 
gente decente”.

Ontem, durante entrevista 
ao portal Paraíba Já, o pre-
sidente do PT da Paraíba, 
Charliton Machado, disse 
que é muito perigosa  a 
tentativa da criminalização 
política, “um desserviço 
para a sociedade. O que es-
tamos enfrentando é uma 
disputa de classe. Quem 
diz combater a corrupção 
não possui moral pra isso.”

Construído na gestão do então prefeito de João Pessoa e hoje governador da Paraíba Ricardo Coutinho, 
o Terminal de Integração do Varadouro foi uma solução prática, funcional e trouxe benefícios para os 
passageiros pessoenses. Até aí tudo bem. O problema está hoje no descompromisso dos agentes da 
Semob que se amontoam numa sala climatizada do terminal e dela não saem, nem para justificar por-
que os ônibus da linha 115 (São Jorge) costumam atrasar até uma hora e meia para quem os espera.

A CPI da Lagoa não para 
de causar estragos na 
administração munici-
pal, mesmo não tendo 
ainda o aval do presi-
dente da Casa Napoleão 
Laureano, Durval Ferrei-
ra, que está numa sinu-
ca de bico (Uma analo-
gia ao jogo de sinuca 
quando o jogador tem 
a bola da vez protegida 
atrás de outras bolas de 
forma que fica impedido 
de acertá-la). Para que 
ela comece a funcionar de fato e de direito, o processo é lento, devagar, quase parando. 
Os sintomas deste desgaste está na decisão do prefeito Luciano Cartaxo (PSD), que na 
tentativa de convencer aliados que assinaram a CPI a mudarem de ideia anunciou uma 
reforma admnistrativa em seu “tabuleiro de xadrez” para no máximo 20 dias. Tudo vem em 
decorrência do desligamento dos vereadores que vinham ocupando cargos em secretarias 
da Prefeitura. Eles terão que se desincompatibilizar, para que possam novamente disputar 
novo mandato para a Câmara. Quem pensa que é só por isso se engana, o buraco é mais 
embaixo. A meta é desmobilizar os que estão em dúvida pela assinatura na CPI da Lagoa 
que surgiu como uma bomba que precisa ser desmontada, mas não se sabe como, ainda. Se 
os aliados de Cartaxo insistem em saber se houve superfaturamento, nem façam ideia do 
que imaginam os vereadores da oposição. Os vereadores que exercem, atualmente, cargos 
de secretário são o vereador Helton Renê (Procon), Pedro Coutinho (IPM) e Marcos Vinicius 
(Comunicação).Ah, a CGU disse que tem problemas nas obras da Lagoa.

Redação
opiniao.auniao@gmail.com
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Governo entrega 22ª UPS que vai 
dar segurança a 36 mil habitantes

José Alves
Zavieira2@gmail.com

Com um investimento 
de mais de R$ 500 mil, o go-
vernador Ricardo Coutinho 
inaugurou no final da tarde 
de ontem a 22ª Unidade de 
Polícia Solidária do Estado. A 
nova UPS instalada no Bair-
ro das Indústrias, uma das 
maiores já inauguradas pelo 
Governo do Estado, atende-
rá cerca de 36 mil habitantes 
das comunidades do Cidade 
Verde, Bairro Vieira Diniz, 
Bairro das Indústrias, Distri-
to Industrial, Padre Ibiapina, 
Mumbaba, Mussuré, Nossa 
Senhora das Graças e Conjun-
to Nova Trindade. 

“Nosso objetivo é gerar 
mais segurança para a popu-
lação paraibana, e a Paraíba 
vem conseguindo manter um 
padrão reduzindo o número 
de assassinatos. Queremos 
avançar e vamos avançar. 
Inaugurar mais uma UPS 
mostramos nosso desejo e 
determinação de proporcio-
nar mais segurança para o ci-
dadão paraibano”, disse o go-
vernador Ricardo Coutinho.

Ele fez um pedido para 
que a população coopere 
com a polícia, porque muitas 
vezes uma boa informação 
vale mais que um mês de in-
vestigação, uma vez que são 
as informações que fazem 
com que as polícias ajam 
com mais rapidez na elucida-
ção de crimes. Ricardo disse 
ainda que essa é uma área 
que de acordo com as nossas 
estatísticas já merecia uma 
presença mais constante das 
forças de segurança.

“Criamos prêmios de 
produtividade para atingir 
metas que é algo fundamen-
tal para a força policial”, disse 
Ricardo lembrando que no 
semestre passado o Estado 
realizou a maior premiação 
para a força de segurança, e 
o Estado pagou tudo mesmo 
com a situação crítica que 
vive a economia de todos os 

O governador Ricardo Coutinho inaugurou, na tarde de ontem, a nova UPS que contará com 54 policiais militares, quatro viaturas e três motocicletas

FotoS: Ortilo Antônio

Foram investidos cerca 
de R$ 500 mil na Unidade 
de Polícia Solidária 

Gestão e autonomia por-
tuária, normas de alfandega-
mento e combate ao Aedes 
aegypti foram alguns dos te-
mas em pauta das reuniões 
de diretores dos Portos De-
legados do Brasil, realizadas 
em São Paulo esta semana. 
A presidente da Companhia 
Docas da Paraíba, Gilmara 
Temóteo, participou das re-
uniões de trabalho na Com-
panhia Docas de São Sebas-
tião e no Porto de Santos, na 
quarta e quinta-feira. 

“Estas reuniões são im-
portantes, pois percebemos 
que as demandas encontra-
das no Porto de Cabedelo 
também são comuns nos 
demais portos do nosso 
País, fazendo com que haja 
uma troca de experiência 

entre os gestores, buscando 
a solução de maneira mais 
célere possível”, destacou a 
executiva.

Nas reuniões foi discu-
tido como um dos princi-
pais pontos a autonomia da 
gestão portuária, fator que 
proporciona mais qualida-
de nos serviços prestados 
aos usuários, além da busca 
pela solução de problemas e 
gargalos comuns nos portos 
brasileiros, destacou Gilma-
ra Temóteo.

Nessa quinta-feira (10) 
aconteceu no Porto de San-
tos a terceira reunião com o 
ministro-chefe da Secreta-
ria de Portos da Presidência 
da República, Helder Barba-
lho, e os demais presiden-
tes dos portos brasileiros, 

quando foram discutidos o 
Plano Mestre de Gestão Por-
tuária, Normas de Alfande-
gamento da Receita Federal, 
Multas e atuação da Agência 
Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq), Guar-
da Portuária e o Plano de 
Combate ao Aedes aegypti.

Durante a reunião, a pre-
sidente do Porto de Cabede-
lo destacou para o ministro 
Helder Barbalho a impor-
tância desse estreitamento 
entre a Secretaria de Portos 
da Presidência da República 
e as autoridades portuárias. 
“Esse relacionamento dará 
mais resolutividade nas de-
mandas do Porto de Cabedelo 
e dos demais Portos do País 
naquela secretaria”, avalia 
Gilmara Temóteo.

Gestão, autonomia portuária e 
combate ao Aedes em debate

encontro nAcionAl

A Agevisa/PB iniciou esta sema-
na um trabalho de articulação com 
os municípios paraibanos visando à 
ampliação do processo de descentra-
lização do Sistema Estadual de Vi-
gilância Sanitária (Sevisa), segundo 
informou a diretora-geral, Glaciane 
Mendes. Durante toda a manhã da 
última quinta-feira (10), o diretor 
administrativo, financeiro e de Inte-
gração Regional, Irlanilson Fabrício 
de Almeida, e o gerente-técnico de 
Integração e Articulação da Agevi-
sa/PB, Tiago Lemos Oliveira Macha-
do, se reuniram com coordenadores 
das Vigilâncias Sanitárias dos muni-
cípios que integram a região de res-
ponsabilidade da II Gerência Técni-
ca Regional da Agevisa, sediada em 
Campina Grande/PB.

Recepcionados pela gerente-téc-
nica regional em Campina Grande, 
Karina Lígia de Freitas Sales, os parti-
cipantes da reunião discutiram ques-
tões como estrutura das Visas munici-
pais e sobre o que deve e como deve 
ser feito para que a parceria entre Es-
tado e municípios possa surtir efeitos 
mais satisfatórios na execução da Vigi-
lância Sanitária. A região da GTR II da 
Agevisa/PB abrange 72 cidades.

“Esta ação visa aumentar ainda 
mais o número de municípios pactua-
dos para ampliar e fortalecer o alcan-
ce da promoção e da proteção da saú-
de em todo o território paraibano”, 
observou a diretora Glaciane Mendes. 

Uma segunda reunião já está con-
firmada para acontecer na próxima 
terça-feira (15), em Patos.

Agevisa reúne municípios da 
Paraíba para reforçar ações

ProteÇÃo À SAÚDe

estados. Foram mais de R$ 8 
milhões injetados na folha de 
pagamento no segundo se-
mestre de 2015, e mesmo na 
crise continuamos avançan-
do e atingindo metas porque 
a segurança é prioridade e é 
por isso que a Paraíba duran-
te quatro anos vem diminuin-
do os indicadores de assassi-
natos em todo o Estado.

A UPS do Bairro das In-

dústrias conta com um efeti-
vo de 54 policiais militares, 
quatro viaturas e três moto-
cicletas. Além dos serviços 
de segurança, e rondas per-
manentes os policiais da uni-
dade desenvolverão também 
projetos sociais com a comu-
nidade local.

Para o morador do 
Bairro Cidade Verde, José 
Pimentel, a entrega da UPS 

com certeza trará mais se-
gurança para os moradores 
da região, que já vinham 
reivindicando essa unidade 
policial para o bairro, e isso 
representa uma conquista 
para todos os moradores 
dessa região da cidade.

O secretário de Seguran-
ça e da Defesa Social, Cláudio 
Lima, destacou a importância 
da instalação de Unidades de 

Polícia Solidária no Estado. 
“Este trabalho é muito impor-
tante porque promove a pre-
sença da polícia e ao mesmo 
tempo a avaliação dela, pois 
há um contato maior com a 
comunidade por causa do en-
volvimento social que a UPS 
promove com os moradores 
da localidade onde ela está 
instalada”, afirmou. 

Já o comandante-geral 

da Polícia Militar, coronel 
Euller Chaves, lembrou a 
importância da participação 
da comunidade na rotina da 
UPS. “É mais um momento 
de grande importância para 
todos nós, em que polícia 
e comunidade se unem em 
torno de um objetivo co-
mum, melhorar a vida das 
pessoas com mais seguran-
ça”, disse o comandante.
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Políticas

Fórum Mulheres e Política na AL 
tem participação de Estela e Jandira

A Assembleia Legis-
lativa da Paraíba abriu as 
portas ontem para a reali-
zação do Fórum Mulheres e 
Política: um debate sobre o 
cenário político e a demo-
cracia. A deputada Estela 
Bezerra representou o Po-
der Legislativo Paraibano 
no evento, que ocorreu no 
auditório do Ministério Pú-
blico Estadual, e teve por 
objetivo discutir a parti-
cipação das mulheres no 
cenário político. Além da 
parlamentar paraibana, 
também participou dos de-
bates a deputada federal 
Jandira Feghali.

Para Estela Bezerra, 
existe atualmente uma pre-
sença pequena das mulhe-
res nos cargos políticos, 
mas alertou que para estar 
na política é necessário ser 
ético e defender os interes-
ses coletivos, independen-
temente de ser homem ou 
mulher. “Não se pode en-
trar na política para levar 
um grupo de familiares ou 
de pessoas ligadas a si para 
ter privilégios”, salientou.  

Já a deputada Jandira 
Feghali se queixou das mu-

A deputada Estela Bezerra 
representou o Legislativo 
Paraibano no evento em JP

 Dando seguimen-
to as negociações de 
reajuste salarial de 
2016, após participa-
ção na assembleia dos 
servidores municipais, 
a Prefeitura de Santa 
Rita apresentou pro-
posta de reajuste e 
Magistério terá 10% 
de aumento. Segundo 
o prefeito, que esteve 
pessoalmente na as-
sembleia e apresentou 
a proposta aos servi-
dores, o pagamento 
será feito da seguinte 
forma: 5% em abril e 
5% em setembro. O 
retroativo de 5% so-
bre os meses de janei-
ro, fevereiro e março 
serão pagos em abril, 
maio e junho, respec-
tivamente.

Na ocasião tam-
bém foi discutido o 
pagamento dos 50% 
de dezembro. O pre-
feito reconheceu as 
dificuldades por que 
passa o município, ex-
pôs os números, dia-
logou com a plenária, 
acatou as críticas e as 
sugestões e pediu aos 
servidores o prazo 
para até quando che-
gar a próxima cota do 
FPM, quando reunirá 
os saldos das contas 
do município e a equi-
pe financeira enviará 
a data de pagamento 
em forma de proposta 
ao sindicato da cate-

goria.
A gestão munici-

pal acredita que com 
trabalho e diálogo 
será possível continuar 
a caminhada: “Todos 
sabem o delicado mo-
mento financeiro pelo 
qual passamos, mas 
nossas equipes não es-
tão medindo esforços 
para tentar conduzir 
a situação da melhor 
forma possível. Esta-
mos trabalhando in-
cansavelmente para 
esses momentos fi-
quem pra trás”, afir-
mou o prefeito. 

Prefeitura de Santa 
Rita define reajuste

PARA OS PROFESSORES

o pagamento 
será feito 
da seguinte 
forma: 5% 
em abril e 5% 
em setembro. 
O retroativo 
de 5% sobre 
os meses 
de janeiro, 
fevereiro e 
março serão 
pagos em abril, 
maio e junho, 

lheres ocupantes de cargos 
políticos que não defendem 
os direitos das mulheres. 
“Não é só as mulheres es-
tarem na política, é neces-
sário  defender causas pro-
gressistas. Mulheres que 

estão na política, mas não 
defendem nossas conquis-
tas não me representam”, 
comentou Jandira.

O deputado Anísio Maia 
também esteve presente no 
fórum e reclamou da extin-

ção do ministério que de-
fendia os direitos das mu-
lheres. Para o parlamentar, 
não só as mulheres, como 
também várias categorias 
sociais, estão tendo diver-
sos direitos suprimidos por 

causa da atual conjuntura 
política.

Também prestigiaram 
o evento de hoje a secre-
tária de Estado do Desen-
volvimento Humano da 
Paraíba, Cida Ramos; a se-

cretária de Estado; a secre-
tária de Estado da Mulher 
e da Diversidade Humana, 
Gilberta Soares; além de re-
presentantes de movimen-
tos sociais e da sociedade 
civil organizada.

Há mão de obra, vocação 
e conhecimento do negócio, 
potencial de mercado, mas 
falta investimento para que os 
arranjos produtivos de con-
fecção, em Cajazeiras, e de alu-
mínio, de Triunfo, possam se 
desenvolver e deixarem de ser 
coadjuvantes de um processo, 
para tornarem-se agentes de 
desenvolvimento, geração de 
emprego e renda. Isto porque, 
atualmente, cerca de 10 mil 
pessoas revendem confecção 
no Sertão paraibano, cujos pro-
dutos são comprados em Per-
nambuco. O mesmo acontece 
em Triunfo, cuja produção de 
panelas e outros produtos vem 
quase na sua totalidade de São 
Paulo. Mas, essa realidade deve 
começar a mudar. E foi para de-
bater caminhos que viabilizem 
essa mudança de cenário, que 
a ALPB, através da Comissão 
de Desenvolvimento, Turismo 
e Meio Ambiente, em parceria 
com o Empreender, realizou 
nessa sexta-feira (11), uma 
audiência pública, na Câmara 
Municipal de Cajazeiras.

O deputado estadual 
Jeová Campos e presidente 
da Comissão, o secretário do 
Empreender, Tibério Limei-
ra, se juntaram a vereadores, 
lideranças empresariais e 
políticas da região, pequenos 
empreendedores e microem-
presários para debater ca-
minhos e listar proposta que 
busquem viabilizar o apoio a 
esses arranjos produtivos. A 
prefeita de Cajazeiras, Denise 
Albuquerque também partici-
pou dos debates. 

 “A principal indústria de 
Cajazeiras não é situada na 
cidade, nem na Paraíba. Nós 

Cerca de 10 mil já revendem 
confecção no Sertão da Paraíba

 EmPREEndER

temos hoje mais de 10 mil 
pessoas que vivem de reven-
der confecções compradas 
em Pernambuco, nas cidades 
de Toritama e Santa Cruz do 
Capibaribe. Essa é a principal 
fonte de renda no Alto Sertão 
do Estado. Se nós sabemos 
vender, onde vender, porque 
não produzirmos esses produ-
tos”, destaca Jeová. Segundo o 
parlamentar, o mesmo ocorre 
em Triunfo, onde mais de 600 
pessoas vendem panelas im-
portadas do Sul do País.

Um dos encaminhamen-
tos da audiência é ver de que 
forma o Empreender pode 
ajudar os pequenos comer-
ciantes a investirem nos seus 
negócios. Um estudo neste 
sentido será realizado. Buscar 
o financiamento de institui-
ções que investem em arran-
jos produtivos, principalmen-
te, em bancos que tenham 
linhas de crédito específicas 
para tal finalidade, também foi 
outra sugestão debatida du-
rante a audiência, assim como 
a formação de cooperativas ou 
consórcios que viabilizem a 
formação de grupos de negó-
cios com essa finalidade.

O deputado Jeová Campos 
lembrou que a formação da 
mão de obra para atuar no se-
tor têxtil será assegurada com 
a implantação de cursos espe-
cíficos destinados a designer 
de moda, operadores de má-
quinas, etc, que serão ofertados 
na futura escola técnica de Ca-
jazeiras. “O secretário de Edu-
cação, Alessio Trindade, já nos 
garantiu essa grade curricular 
por entender que isso ajudará 
na implantação futura de um 
polo têxtil na nossa região”, ar-
gumenta Jeová. 

“O investimento de unida-
des fabris em Cajazeiras, que 
aproveite os pequenos fabri-
cantes de roupa que já atuam 
na região, é uma defesa desde 
meu primeiro mandato. É um 
projeto de desenvolvimento 
que possibilitará que esses pe-
quenos fabricantes, possam 
dar passos mais largos e pro-
missores, gerar novos postos 
de trabalho e movimentar a 
economia local e da Paraíba e 
ainda gerar impostos para o 
nosso Estado. Com isso, não 
precisaríamos mais importar 
mercadorias de Pernambuco”, 
destaca Jeová.

FOTOS: Secom-PB

Deputado Jevoá Campos, (e) durante reunião debatendo o assunto

A deputada Federal Jandira 
Feghali, PC do B-RJ, (a 
segunda da direita para a 
esquerda) participou do 
encontro

Ricardo lança 
programa que 
monitora saúde 
de gestantes

O governador Ricardo 
Coutinho lança, nesta segunda-
-feira (14), às 10h, no Espaço 
Cultural, em João Pessoa, o Pro-
grama Alô Mãe, que tem o ob-
jetivo de acompanhar, por meio 
de ligações telefônicas rotinei-
ras, o processo de cuidado no 
Pré-Natal das gestantes e das 
crianças no primeiro ano de 
vida, em todo o Estado. 

O Alô Mãe vai funcionar 
com a colaboração de oito ope-
radores – técnicos de enfer-
magem capacitados para lidar 
com o projeto – e profissionais 
de saúde. “Desde dezembro de 
2015, a SES estabeleceu uma 
parceria com as Gerências Re-
gionais de Saúde (GRS), a fim 
de coletar os nomes e telefones 
das novas gestantes de todos 
os municípios do Estado. Para 
2016, a estimativa é que tenha-
mos 64 mil novas gestantes e 
nossa missão é fazer, no míni-
mo, três ligações para cada uma 
delas”, afirmou a coordenadora 
do Alô Mãe, Shênia Maria.

Por meio de um formulá-
rio específico, com uma série 
de perguntas baseadas nos 
protocolos vigentes, serão ob-
tidas informações para aten-
ção e cuidado no pré-natal. 
Considerando as informações 
disponibilizadas pelas gestan-
tes, elas serão avaliadas para, a 
partir disso, serem repassadas 
as devidas orientações com re-
lação aos serviços de saúde de 
referência no Estado para os 
cuidados necessários para uma 
gestação saudável.

Será considerado ‘alerta’ 
o fato de a gestante relatar ter 
apresentado sintomas da zika 
(manchas no corpo e coceira) 
durante a gravidez. 



Polícia prende suspeito 
com R$ 9 mil em notas 
falsas na capital
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Moradores e motoristas 
relatam que sempre há 
acidentes no local

Obra demora e prejudica trânsito
PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE

Transtorno no trânsito, 
estresse, acidentes e insegu-
rança. Esse é o dia a dia da 
população que passa todos os 
dias pela Avenida Beira Rio, no 
trecho onde está sendo cons-
truída a ponte sobre o Rio Ja-
guaribe. Moradores e motoris-
tas reclamam da paralisação 
da obra e da demora. A ordem 
de serviço foi assinada pelo 
prefeito Luciano Cartaxo em 
junho de 2014, mas segundo 
o engenheiro da obra, Fabrício 
Zaccara, a construção só co-
meçou em julho de 2015, com 
investimento ultrapassando 
R$ 4 milhões.

Em conversa com o jor-
nal A União, o serralheiro 
Thiago Xavier diz que a obra 
estava parada há muito tem-
po e parte das árvores do lo-
cal foi arrancada para que a 
construção continuasse. "Co-
meçou há muito tempo, nem 
sei quanto tempo faz. O que 
sabemos é que é para a cons-
trução de uma ponte, mas 
até agora não estamos vendo 
nada", lamentou.

No horário de pico, en-
frentar o trânsito torna-se 
uma batalha, tanto para ele 
quanto para o motorista José 
da Penha. Os dois relatam 
que naquele local sempre há 
acidentes entre carros e mo-
tos devido ao trânsito lento e 
congestionado. Um sério ris-
co também para os pedestres 
que não têm um lugar especí-
fico para transitar.

"Eles interditam e afas-
tam, estreitando ainda mais 
a avenida e viabilizar a obra. 
Mas não tiveram ideia de fazer 
uma passagem para o pedes-
tre. Imagine uma senhora ou 
um senhor com uma criança 
passando por ali. É muito pe-
rigoso", reclamou o motorista. 
Reconhecendo a importância 
da obra, ele lembra dos ala-
gamentos frequentes naquele 
local nos dias de inverno. Po-
rém, ele diz que a promessa da 
ponte está demorando muito 
para ser cumprida.

A obra
Explicando a situação dos 

atrasos, o engenheiro diz que 
muitos imprevistos acontece-
ram ao longo da construção. 
Entre as interferências estão 
tubulação de gás, esgoto, elé-
trica e cabeamento lógico. "O 
cabeamento que passa por 
aqui demanda a rede de inter-
net de todo o Nordeste. Então, 
as fundações da obra tiveram 
que ser totalmente recalcu-
ladas, porque o solo é muito 
ruim", ressaltou.

Após resolvido a parte 
de fundação, ele explica que 
a obra em si começou de ver-
dade em dezembro de 2015, 
apesar do trânsito ter sido pa-
ralisado em julho para a cra-
vação das estacas. A previsão 
de entrega da obra deve se es-
tender por cerca de dois anos, 
e o motivo, segundo Fabrício, é 
que a obra não é limitada ape-
nas na construção da ponte.

Ele enfatiza que toda a 
parte de drenagem dos arre-
dores já foi executada e isso é 
perceptível devido a ausência 
de alagamento na área desde 
o ano passado. Até o fim do 
ano, ele prevê que a primeira 
parte da ponte, sentido praia-
-centro, estará concluída. 
Após essa conclusão, a outra 
parte, sentido centro-praia, 
começará a ser feita.

Janielle Ventura
Especial  para A União

FOTO: Edson Matos

Movimentos sociais avaliam políticas públicas da PB
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de 
Estado da Agricultura Fami-
liar e do Desenvolvimento do 
Semiárido, e representantes 
dos movimentos sociais da 
Paraíba realizaram ontem 
mais uma rodada de avaliação 
das políticas públicas desen-
volvidas em prol dos agricul-
tores familiares paraibanos. 

O encontro foi parte da 
programação da Secretaria, 
que promove trimestral-
mente essas reuniões com 
o intuito de aprimorar as 
políticas públicas e coopera-
tivismo na agricultura fami-
liar da Paraíba.

 O evento reuniu repre-
sentativos segmentos dos se-
tores populares e produtivos 
da sociedade, incluindo orga-
nizações, cooperativas, mo-
vimentos sociais, a exemplo 
da Nedet Seridó, CUT, Patac/

ASA, Polo Sindical, Arribaça e 
Garantia Safra, entre outros. 
O objetivo é de incluir cada 
vez mais as entidades repre-
sentativas da agricultura fa-
miliar no fortalecimento das 
políticas públicas desenvol-
vidas pelo Governo do Estado 
qualificando seu sistema de 
gestão (organização, produ-
ção e comercialização).

Segundo Manoel Antônio 
de Oliveira, coordenador do 
Polo Sindical da Borborema, 
essa reunião avaliativa é mui-
to importante devido essa 
secretaria ser uma conquista 
dos movimentos sociais. “En-
tão, nada mais do que justo 
ao final de cada ano fazermos 
uma reunião avaliativa para 
sabermos o que se avançou e 
o que precisa ser evoluído em 
conjunto com o governo”. 

Quem também pensa 
assim é a vice-presidente da 

CUT-PB, Cláudia Luciana Ca-
valcante da Costa, que desta-
cou importância de se man-
ter esse link com o governo 
e principalmente com essa 
secretaria que foi construída 
a partir de demandas dos mo-
vimento sociais. “O secretário 
Lenildo é um parceiro que 
vem dialogando com a CUT, 
como os demais movimentos 
sociais, para atender os plei-
tos da agricultura familiar. 
Nós estamos aqui para aper-
feiçoar as ações do Governo 
do Estado junto aos homens 
e mulheres do campo”, disse.

Estiagem
Para o Governo do Es-

tado e parceiros, essa ação 
é considerada importante e 
estratégica, pois os movimen-
tos da agricultura familiar 
têm crescido suas demandas 
devido à forte estiagem que 

assola todo o Nordeste e essa 
junção de ações melhoraram 
os resultados das ações de-
senvolvidas.

De acordo com Antônio 
Carlos Melo, do Patac/ASA, 
“neste momento de crise 
econômica temos que nos 
unir e buscar com o governo 
soluções em conjuntos para 
nortear as prioridades dos 
nossos agricultores familia-
res visando melhorar as po-
líticas públicas como PAA, 
Pnae e ampliar o debate sob 
as formas e lugares que es-
tão sendo escolhidos para 
construção das barragens 
subterrâneas”.   

O secretário de Estado 
de Agricultura Familiar, Le-
nildo Morais, lembrou que o 
objetivo da reunião foi de am-
pliar os benefícios da gestão 
estadual junto aos movimen-
tos sociais. “Essas reuniões 

com movimentos sociais e 
entidades ligadas ao campo 
que já se tornaram uma prá-
tica da secretaria são muito 
importantes para que rece-
bamos algumas demandas e 
sugestões para que possamos 
encaminhá-las, a exemplo 
das barragens subterrâneas e 
do Cadastro Ambiental Rural.  
Também debatemos com os 
movimentos sociais a unifica-
ção de algumas políticas pú-
blicas já desenvolvidas pela 
secretaria como nosso plane-
jamento estratégico”.

Lenildo Morais destacou 
ainda que o fortalecimento 
dos movimentos sociais na 
Paraíba só é possível com o 
apoio e parceria do governo, 
associações, instituições pú-
blicas e privadas, sindicatos 
e de todos que lutam pelo de-
senvolvimento do Estado por 
meio da agricultura familiar.

AGRICULTURA FAMILIAR

A obra de construção da ponte, que invadiu parte da Avenida Beira Rio, reduzindo a área de tráfego, ficou parada por muito tempo, de acordo com moradores 

A Agevisa/PB iniciou esta semana um 
trabalho de articulação com os municí-
pios paraibanos visando a ampliação do 
processo de descentralização do Sistema 
Estadual de Vigilância Sanitária (Sevisa), 
segundo informou a diretora-geral Gla-
ciane Mendes. Durante toda a manhã de 
quinta-feira (10), o diretor Administrati-
vo, Financeiro e de Integração Regional, 
Irlanilson Fabrício de Almeida, e o geren-
te-técnico de Integração e Articulação da 
Agevisa/PB, Tiago Lemos Oliveira Macha-
do, se reuniram com coordenadores das 
Vigilâncias Sanitárias dos municípios que 
integram a região de responsabilidade 
da II Gerência Técnica Regional da Agevi-
sa, sediada em Campina Grande.

Recepcionados pela gerente-técnica 
regional em Campina Grande, Karina Li-
gia de Freitas Sales, os participantes da 
reunião discutiram questões como estru-
tura das Visas municipais e sobre o que 
deve e como deve ser feito para que a 
parceria entre Estado e municípios possa 

surtir efeitos mais satisfatórios na execu-
ção da Vigilância Sanitária. A região da 
GTR II da Agevisa/PB abrange 72 cidades.

“Esta ação visa aumentar ainda mais 
o número de municípios pactuados para 
ampliar e fortalecer o alcance da promo-
ção e da proteção da saúde em todo o 
território paraibano”, observou a direto-
ra Glaciane Mendes. Atualmente, segun-
do o gerente-técnico Tiago Lemos, dos 
223 municípios paraibanos, 176 estão 
pactuados com a Vigilância Sanitária es-
tadual, e a intenção é ampliar ainda mais 
o processo de descentralização para que 
a sociedade possa contar com uma ação 
ainda mais efetiva na defesa da sua saú-
de, notadamente por estarem os municí-
pios mais próximos da população e, por 
consequência, dos seus problemas e de 
suas necessidades.

Uma segunda reunião está confir-
mada para terça-feira (15), em Patos, 
onde está sediada a Gerência Técnica 
Regional III da Agevisa.

Agevisa/PB reúne municípios 
para reforçar proteção à saúde 

DESCENTRALIZAÇÃO

A Ouvidoria Geral do Esta-
do da Paraíba (OGE) comemo-
ra o Dia Nacional do Ouvidor 
na próxima quarta-feira (16), 
no auditório do Espaço Cultu-
ral, em João Pessoa, a partir das 
8h. Na programação constam 
palestras e discussão de temas 
de interesse da categoria. 

A mesa de abertura será 
composta por Paula Laís de 
Oliveira Santana, secretária 
executiva chefe da Casa Civil; 
Marcus Vilar Souto Maior, pro-
curador de Justiça e ouvidor do 
Ministério Público da Paraíba, 
além de coordenador do Fó-
rum Paraibano de Ouvidorias 
(Fopo); Márcia Lucena, pre-
sidente da Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc); 
Liliane Targino, ouvidora da 
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba (ALPB); e pela ouvidora 
geral do Estado, Tânia Brito.

Às 9h30, a ouvidora Li-
liane Targino vai proferir a 

palestra “Ouvidorias: marco 
histórico e desafios na socie-
dade contemporânea”.  Em 
seguida, haverá uma roda de 
diálogo e uma apresentação 
da Ouvidoria Geral do Estado 
sobre os eixos temáticos: De-
creto 34.631/2013, que dispõe 
sobre as competências da OGE; 
tipologias e meios de acesso; 
rotina de trabalho; relatórios; 
e um novo software, o Sistema 
de Gestão Processual (SGP).

Haverá ainda a Assina-
tura do Termo de Adesão ao 
Programa Federal de Fortale-
cimento das Ouvidorias, que 
objetiva apoiar órgãos e enti-
dades dos estados e dos mu-
nicípios na execução das ativi-
dades de ouvidoria, buscando 
o aperfeiçoamento da gestão 
de processos e atuação inte-
grada das ouvidorias, com o 
intercâmbio de informações, e 
incentivo ao uso de tecnologia 
e às ações de capacitação. 

OGE comemora Dia 
do Ouvidor na Funesc

CELEBRAÇÃO
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Polícia Militar prende homem com 
R$ 9 mil em notas falsas na capital
Suspeito tentava fazer 
compras em uma loja de 
acessórios para carros

Os R$ 9 mil apreendidos com o suspeito no bairro do Varadouro eram parte do dinheiro falso comprado por R$ 2 mil no Paraguai 

Vera Lúcia dirigia a ONG chamada Puro Amor, de orientação sexual 

FotoS: Secom-PB

A Polícia Civil da Paraí-
ba, a partir de investigações 
realizadas por equipes da 
Delegacia de Conde, a 26 
quilômetros de João Pessoa, 
prendeu ontem Vera Lúcia do 
Amaral Carneiro, de 52 anos, 
em cumprimento a mandado 
de prisão, busca e apreensão. 
Ela foi indiciada pelos crimes 
de aliciamento, abuso sexual 
e corrupção de menores.

Na casa da professora, 
a polícia apreendeu grande 
quantidade de preservati-
vos masculinos e femininos, 
câmeras fotográficas, entre 
outros objetos provavelmen-
te utilizados pelos menores 
que frequentavam o ambien-
te. Segundo o delegado da 
cidade de Conde, Luiz Edu-
ardo Montenegro, as investi-
gações concluíram que a casa 
era frequentada por crianças 
e adolescentes entre os 12 e 
17 anos. “A suspeita é de que 
os menores praticavam atos 
sexuais na casa da profes-
sora com a permissão dela, 
além de promoverem o con-
sumo de drogas entre eles. 
A investigação foi diligente-
mente conduzida pela dele-
gada Wladia Holanda, que já 
não mais trabalha no Conde”, 
ressaltou. 

Além das camisinhas, 

também foram encontradas 
drogas na casa da professora 
Vera que, inicialmente, ne-
gou envolvimento no caso. 
“A princípio ela negou, mas 
depois, em seu depoimento, 
a professora confirmou que 
os jovens iam para a sua casa 
para fazer parte do trabalho 
de uma ONG chamada Puro 
Amor. Essa ONG era dirigi-
da pela professora Vera, que 
tinha o objetivo de orientar 
sexualmente as crianças e 
adolescentes da região”, dis-
se o delegado Luiz Eduardo 
Montenegro.

A investigação não com-
provou a participação da 
professora nos atos sexuais, 
mas a sua orientação para as 
crianças praticarem o sexo. 
“Depois de ouvir a professora 
e os menores não podemos 
confirmar que ela participa-
va, mas é certo que ela incen-
tivava a prática sexual entre 
os adolescentes. Temos, in-
clusive o depoimento de me-
ninas que confirmaram ter 
perdido a virgindade duran-
te os encontros amorosos na 
casa dela. A professora agora 
vai ser conduzida para o pre-
sídio feminino de João Pes-
soa, onde ficará aguardando 
decisão da Justiça”, concluiu 
o delegado.

Professora é detida por 
corrupção de menores

No CoNDE

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio de investigações 
realizadas pelo Núcleo de Ho-
micídios do Litoral Sul, pren-
deu ontem Raiane Souza No-
nato dos Santos, de 19 anos. 
A prisão  aconteceu no Bairro 
dos Novais, em João Pessoa, 
em cumprimento a mandado 
de prisão preventiva expedi-
do pelo juiz da Comarca de 
Alhandra, no qual ela é acu-
sada de participar de asso-
ciação criminosa e tráfico de 
drogas na região.

Segundo o delegado 
Aneilton Castro, da Delegacia 
Seccional de Alhandra, Raia-
ne dos Santos é a 25ª pessoa 
a ser presa das 27 que estão 
com prisão decretada por 
tráfico de drogas e associa-
ção criminosa comandados 
por Samuel Mariano da Silva, 
conhecido como Samuca.

 “Ocorre que Samuca foi 

preso em janeiro de 2015, 
em uma operação realizada 
em Pernambuco e a partir 
daí nós conseguimos iden-
tificar mais 27 pessoas que 
faziam parte do grupo co-
mandado por ele. Com o de-
senrolar das investigações, 
conseguimos na Justiça a 
decretação das prisões pre-
ventivas dessas 27 pessoas, 
que estão sendo cumpridas 
sistematicamente por nossa 
equipe. Faltam agora apenas 
dois envolvidos serem pre-
sos para que todo o grupo 
comandado por Samuca te-
nha sido desarticulado”, dis-
se Aneilton Castro.

Os resultados que vêm 
sendo alcançados pela Polí-
cia Civil no Litoral Sul do Es-
tado são frutos do trabalho 
desenvolvido pelo Núcleo de 
Homicídios da Delegacia Sec-
cional de Alhandra, que com-

pletou um ano de atividades 
no mês passado. Segundo o 
delegado Aneilton Castro, o 
Núcleo de Homicídios fechou 
o ano de 2015 com índice de 
70% de resolução e autoria 
nos inquéritos policiais da-
quela seccional.

“Iniciamos as ativida-
des do Núcleo de Homicídios 
em 11 de fevereiro de 2015 
e tínhamos um índice de re-
solução de apenas 6%, cujos 
dados são referentes ao ano 
de 2013. Com uma equipe 
formada por uma delegada, 
cinco agentes e uma escrivã 
conseguimos dar celerida-
de à análise dos inquéritos 
e ao trabalho investigativo, 
resultando no aumento do 
índice de resolução/autoria 
para 70% no final de 2015”, 
explicou.

O Núcleo de Homicídios 
de Alhandra realizou 53 pri-

sões no ano passado, além de 
ter desarticulado uma asso-
ciação criminosa que atuava 
no município de Conde com 
o tráfico de drogas, quando 
foram presos 31 pessoas que 
faziam parte da associação 
durante as operações Res-
gate, no primeiro semestre, 
e Obesidade, no segundo se-
mestre. 

“Em novembro de 2015, 
as Polícias Civil e Militar que 
atuam em conjunto na 6ª 
Área Integrada de Seguran-
ça Pública (Aisp) ocuparam 
a Comunidade do conjunto 
Mangabeira, localizada no 
município de Caaporã, onde 
deram cumprimento a Man-
dados de Busca Coletivo e 
Mandados de Prisão. Tudo 
isso é resultado do esforço 
e do trabalho integrado das 
polícias na região da Seccio-
nal de Alhandra”, finalizou.

Presa 25a pessoa acusada de integrar 
associação criminosa no Litoral Sul 

tRÁFICo DE DRoGAS

Os trens da Companhia Bra-
sileira de Trens Urbanos voltaram 
a circular entre Cabedelo e Santa 
Rita. Até o final da manhã de on-
tem, nenhuma anormalidade foi 
registrada, diferente de quarta-fei-
ra, quando moradores de Várzea 
Nova, familiares e amigos das cinco 
vítimas do violento acidente protes-
taram interrompendo o acesso de 
veículos e impedindo a passagem 
dos trens. O horário continua o 
mesmo, das 4h25 às 19h41. O preço 
da tarifa é de R$ 0,50.

A operação ferroviária de Ca-
bedelo a Santa Rita voltou à nor-
malidade no final da tarde de an-
teontem, após reunião com o líder 
dos moradores de Várzea Nova, 
Aluízio Paulino, que entregou a 
pauta de reivindicações à CBTU 
e garantiu que não haveria mais 
protestos até o fim do inquérito 
policial, do laudo da perícia do IPC 
e da sindicância interna. O superin-
tendente da CBTU, Paulo Barreto, 

após a reunião autorizou a norma-
lização da operação nos trechos de 
Várzea Nova e Santa Rita.

Anteontem, peritos do Núcleo 
de Criminalística do Instituto de Po-
lícia Científica estiveram no local do 
acidente, em Várzea Nova, para pe-
rícias complementares. O trabalho 
foi acompanhado por vários curio-
sos e representantes da CBTU.

Marcelo Buriti, coordenador 
das perícias realizadas desde o dia 
do acidente, informou que espera 
entregar o laudo de todo o traba-
lho realizado ao delegado Antônio 
Álvares de Farias dentro do prazo, 
30 dias, ou até antes “caso tudo es-
teja concluído”, afirmou.

O perito disse ainda que já foi 
realizada perícia no trem para au-
ferir a velocidade e saber porque a 
locomotiva não tinha tacógrafo. Ele 
revelou ainda que também já foi 
realizado o mesmo trabalho no ôni-
bus envolvido no acidente. “Estamos 
realizando perícias complementares 
para emitir os laudo periciais”.

No Núcleo de Criminalística 
também estão sendo analisadas as 

imagens de uma câmera de seguran-
ça cedidas por um estabelecimento 
comercial que mostram exatamente 
como ocorreu o acidente, na tarde 
do dia 29 do mês passado e que pro-
vocou as mortes de cinco mulheres.

O delegado Antônio Álvares 
de Farias continua ouvindo teste-
munhas, familiares das vítimas e so-
breviventes do acidente. Já foram 
ouvidos também os maquinistas do 
trem e o motorista do ônibus. Ele 
informou que vai aguardar os resul-
tados dos laudos periciais para con-
cluir o inquérito e enviar à Justiça. 

Trens voltam a circular normalmente
DE CAbEDElo A SANtA RItA

Cardoso Filho    
josecardosofilho@gmail.com

Operação ferroviária 
voltou à normalidade 
após reunião 
com usuários que 
garantiram não realizar 
mais protestos até o 
fim do inquérito policial 

A Polícia Militar prendeu, 
na manhã de ontem, um ho-
mem suspeito de repassar no-
tas falsas em João Pessoa. Ele 
estava tentando realizar com-
pras em uma loja de acessórios 
para carros quando foi detido 
pela PM.

José Maria Brasil Fagun-
des, de 43 anos, natural do Pará, 
foi preso em flagrante por po-
liciais militares do 1º Batalhão 
quando estava tentando com-
prar acessórios para carros em 
um estabelecimento comercial 
no Varadouro.

O suspeito estava com 
mais de R$ 9 mil em notas falsas 
e relatou que estava na Paraíba 
apenas de passagem para re-
passar o dinheiro e que pagou 

R$  mil por R$ 14 mil em notas 
falsas no Paraguai. O preso foi 
encaminhado para a Delegacia 
da Polícia Federal.

Armas e drogas
Um suspeito de tráfico 

de drogas na Ilha do Bispo foi 
preso pela Polícia Militar, na 
madrugada de ontem, na capi-
tal. Com ele foram apreendidas 
uma pequena quantidade de 
crack e uma arma de fogo.

A equipe realizava rondas 
nas imediações da Rua do Ara-
tu quando visualizou Diego de 
Souza Mendonça, 22 anos, que 
tentou fugir ao notar a presença 
da viatura. 

O jovem portava um re-
vólver calibre 38 e cerca de 40 
pedras de crack. Ele foi enca-
minhado para a Central de Fla-
grantes, onde foi autuado por 
porte ilegal e tráfico de drogas.
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Combate ao mosquito tem o apoio 
dos governos federal e estadual 

Janielle Ventura
Especial para A União

No Estado a ação foi iniciada 
por homens do Ministério 
do Planejamento em JP

Em combate ao mosqui-
to Aedes aegypti, o Governo 
Federal realizou ontem mais 
uma ação nacional nos prédios 
públicos federais, estaduais e 
municipais em todo o País. Na 
Paraíba, a ação foi coordenada 
pelo Ministério do Planeja-
mento, Governo do Estado e 
municípios, com uma grande 
mobilização. A programação se 
estende no dia de hoje com tra-
balhos educativos nos bairros 
da capital.

Entre os órgãos de João 
Pessoa em que foi desenvol-
vida a ação estão a Secretaria 
de Patrimônio da União (SPU), 
a Receita Federal, DataSUS, 
Funasa e Departamento de 
Saúde Indígena, com o Dia D 
da Faxina, além do Instituto 
de Ciências e Tecnologia, onde 
houve palestra sobre dengue 
para os alunos e professores. 
Além de inspecionar e eliminar 
possíveis focos do mosquito, o 
objetivo também era enfatizar 
a importância da população no 
combate contínuo.

Na SPU também houve vi-
deoconferência diretamente de 
Brasília. Os funcionários do lo-
cal aprenderam um pouco mais 
sobre o mosquito, as doenças 
transmitidas e como se prevenir. 
"Esta ação não pode ser inter-
rompida. Ela tem que ser man-
tida sempre em nosso dia a dia. 
Além disso, estamos constante-
mente em parceria com os agen-
tes de vigilância do Governo do 
Estado para realizar o combate 
dentro dos imóveis sem ocu-
pação na Paraíba", ressaltou o 
superintendente da SPU, José 
Clidevaldo  Sampaio Alves.

Durante todo o dia de 
ontem foram realizadas visto-
rias nos imóveis nas proximi-
dades dos prédios públicos e 
comunidade e reuniões com 
servidores para orientação 
e sensibilização de todos os 
envolvidos. Nos órgãos com 
atendimento ao público, os 
atendentes realizaram sensi-
bilização e orientação e entre-
garam panfletos informativos 
à população. Os dirigentes dos 
órgãos também estiveram en-
volvidos diretamente nessas 
atividades, desde o planeja-
mento até a implantação.

Acontece hoje
Sob o comando do Gover-

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), por meio da Ge-
rência Operacional de Resposta 
Rápida, notificou até o último 
dia 5 deste  mês (semana epide-
miológica no 09), 826 casos de 
microcefalia em 130 municípios 
do Estado. Destes, 71 foram con-
firmados com base nos laudos 
dos exames de imagem e/ou re-
sultados de exames laboratoriais 
para detecção do vírus zika, 308 
descartados para a microcefalia 
relacionada à infecção congênita 
e 447 estão sendo investigados.

Ainda de acordo com o mo-
nitoramento, 11 casos foram 
confirmados com microcefalia 
com amostra positiva para o vírus 

zika, nos seguintes municípios: 
Caldas Brandão (1), Gurinhém 
(1), João Pessoa (5), Juazeirinho 
(2), Olivedos (1) e Pilões (1).

Dos casos notificados na Pa-
raíba, 20 evoluíram para óbito 
em João Pessoa (4), Santa Rita 
(2), Sapé (2), São João do Rio do 
Peixe (1), Cacimbas (1), Campina 
Grande (1), Conde (1), Juazeiri-
nho (1), Nova Olinda (1), Parari 
(1), Piancó (1), Santa Inês (1), São 
Bento (1), São João do Tigre (1) e 
São Miguel de Taipu (1).

De acordo com orienta-
ções do Ministério da Saúde, 
considera-se que todos os casos 
confirmados estão relacionados 
à infecção congênita. Todos os 

casos são avaliados individual-
mente e submetidos a um con-
junto de exames de diagnóstico 
laboratorial e por imagem. Para 
outros esclarecimentos, deve-se 
entrar em contato com o Centro 
de Informações Estratégicas em 
Vigilância em Saúde (Cievs), por 
meio do endereço eletrônico: 
cievs.pb@gmail.com ou pelo te-
lefone: 0800-281-0023.

Ações 
O Governo do Estado, por 

meio da SES, encerrou em 29 
de fevereiro o 1o ciclo de visitas 
a imóveis na Paraíba para com-
bater o mosquito Aedes aegypti. 
De acordo com o Relatório de 

Acompanhamento de Visitas aos 
Imóveis, desde o dia 4 de janei-
ro deste ano foram identificados 
103.931 focos do Aedes aegypti 
em 221 municípios.

Os ciclos de visitas são pla-
nejados, ininterruptamente, de 
forma que a totalidade dos imó-
veis seja inspecionada de acordo 
com o seguinte cronograma: O 
1o ciclo foi concluído em 29 de 
fevereiro; o 2o ciclo será conclu-
ído até 31 de março, o 3o ciclo, 
até 30 de abril, e o 4o ciclo, terá 
sua conclusão até 30 de junho 
deste ano.

Para intensificar as ativida-
des, o Estado conta com o apoio 
de profissionais do Exército Bra-

sileiro, Corpo de Bombeiros, Ma-
rinha do Brasil, Polícia Militar, 
além dos Agentes Comunitários 
de Saúde e Agentes de Ende-
mias. O objetivo é detectar e ex-
terminar criadouros e focos do 
mosquito.

O trabalho com o Exército 
vem sendo realizado nos muni-
cípios de João Pessoa, Campina 
Grande, Cabedelo, Santa Rita e 
Bayeux. Com o Corpo de Bom-
beiros, a atividade está aconte-
cendo nos municípios de Alhan-
dra, Conde, Malta e Monteiro. 
Nos demais municípios, as visitas 
são realizadas pelos Agentes de 
Controle de Endemias (ACE). 
(Leia mais na página 8)

Saúde notifica 826 casos de microcefalia na PB

no do Estado para dar continui-
dade às ações de ontem, serão 
realizadas hoje ações do grupo 
do Orçamento Democrático Es-
tadual (ODE), no bairro Colinas 
do Sul, na capital, com trabalho 
educativo e panfletagem. Um 
grupo de jovens da Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos dos Úl-
timos Dia (Mórmons) também 
promoverá, no conjunto Cidade 
Verde, do Bairro das Indústrias, 
em João Pessoa, panfletagem e 
visitas educativas.

“É muito importante per-
ceber que a sociedade está 
chamando para si a respon-
sabilidade de combater um 
problema que antes ficava con-
centrado somente nos órgãos 
ligados à saúde, durante as 
visitas domiciliares, nos traba-
lhos rotineiros dos Agentes de 
Controle de Endemias (ACE). 
Com isso, a nossa expectativa 
é que esta ação passe a fazer 
parte da rotina de cada um, 
independente de cargo, função 
ou repartição onde trabalhe, já 
que a luta contra o mosquito é 
de todos nós”, disse o gerente 
operacional de Vigilância Am-
biental, Geraldo Moreira de 
Menezes.

Imóveis
Atualmente, a União pos-

sui 45.083 imóveis, em áreas 
urbanas e rurais, incluindo 
salas, terrenos e fazendas, e 
imóveis desocupados. A quan-
tidade de vistorias já realizadas 
em imóveis da União chegou a 
18.302 e mais de 250 mil ser-
vidores públicos receberam 
treinamento, incluindo minis-
térios, fundações, autarquias 
e estatais considerados priori-
tários pelo Ministério do Pla-
nejamento, em um total de 41 
órgãos e entidades.

Saiba mais
Para intensificar ainda 

mais as ações contra o Aedes 
aegypti, transmissor da den-
gue, do zika vírus e da chikun-
gunya, a Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP) tem 
apostado na parceria com en-
tidades e profissionais que, 
na sua rotina de trabalho, po-
dem conscientizar a popula-
ção ou até mesmo identificar 
e eliminar focos de prolife-
ração do mosquito. Sindica-
tos, empresas e associações 
de bairro que quiserem se 
unir a esta luta, tornando-se 
agentes multiplicadores, po-
dem entrar em contato pelo 
número 3214.3459 (Gerên-
cia de Vigilância Ambiental e 
Zoonoses).

Durante todo o dia de 
ontem foram realizadas 

vistorias nos imóveis 
nas proximidades dos 

prédios públicos, áreas 
internas e externas, e 
comunidades além de 

reuniões com servidores 
públicos para orien-

tação e sensibilização 
de todos os envolvidos. 

Os dirigentes  dos órgão 
estavam presentes 

Veja como denunciar caso haja suspeita de foco do mosquito:

Limpeza de terrenos - Em João Pessoa, a Emlur tem projetos específicos para isso como o 
caso do “Alô Limpinho” e “Emlur no Meu Bairro”. Eles devem ser acionados através dos nú-
meros 0800-083-2425 e 3214-7628.

Estado - O Governo da Paraíba disponibiliza dois números para denúncias em toda a região 
paraibana, são eles: 3218-9357 e 0800-282-7959. O endereço deverá ser identificado 
pelo denunciante.

João Pessoa – Ligue para os números 3214-5934 e 3214-5718. O denunciante irá identifi-
car o endereço, número da casa ou terreno, e bairro onde está localizado. Um agente irá até 
o local para fazer a inspeção. Se o foco for detectado, todo o local será dedetizado.

Campina Grande – Denúncias podem ser feitas a partir de ligações para o Disk Dengue, 
3322-5760, ou para o Dengue Zap com mensagens, vídeos e fotos, através do número 
99991-0553.

Outras cidades – A parceria entre agentes e população deve ser feita para que o combate 
tenha resultado positivo. Em caso de suspeitas de foco, ligue para a vigilância ambiental da 
sua cidade e denuncie.

Site - A PM lançou no site www.pm.pb.gov.br um espaço para que as pessoas possam indicar 
os locais em que haja focos do Aedes aegypti. Para isso, basta acessar o site e seguir os pas-
sos indicados. Com a utilização dos drones, a PM fará uma verificação no local e, caso confir-
me a existência dos focos, encaminhará a informação para a Secretaria de Estado da Saúde.

Aplicativo - Ao acessar a Play Store, é só digitar na busca o nome “Aedes na Mira” e fazer o 
download. Quando o aplicativo for aberto, podem ser observadas as opções denúncia, cui-
dados, gestantes e serviços de referência. Na opção denúncia, aparece o comando “capturar 
imagem”. Com a foto devem ser enviadas informações sobre o local do possível foco em qual-
quer lugar do Estado. Aquele que enviar a denúncia receberá notícias sobre sua demanda.

Denuncie

FotoS: Evandro Pereira
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Raoni Mendes anuncia desfiliação 
do PTB e ingressa no Democratas
Decisão se deve à percepção 
sobre os rumos que o PTB 
pode tomar até as eleições

O vereador Raoni Men-
des anunciou, ontem, que está 
deixando o PTB para se filiar 
ao Democratas. A decisão, se-
gundo ele, se deve à percep-
ção sobre os rumos que o PTB 
pode tomar até as eleições 
deste ano, em João Pessoa.

“Há uma certa possibili-
dade do PTB apoiar a reeleição 
de (Luciano) Cartaxo”, disse 
Raoni, em entrevista ao Paraí-
ba Já. Ele lembrou que se filiou 
ao PTB, justamente por ter 
apresentado um horizonte de 
oposição ao prefeito da capital.

Raoni lança nota
“Desde que saí do PDT, es-

tou em busca de um partido que 
me ofereça segurança em rela-
ção as minhas bandeiras de luta 
e a minha linha política. Atual-
mente, a maior representação 
de tudo aquilo que eu repudio e 
recrimino na política está mate-
rializado na gestão do prefeito 
Luciano Cartaxo. Sendo assim, 
eu estou migrando para um 
partido que, seguramente, não 
a apoiará. Estou me filiando ao 
Democratas que é um partido 
que vai garantir a importância 
do papel da oposição a este go-
verno que administra a nossa 
Capital. Passo, a partir de agora, 
a integrar uma legenda que tem 
todas as condições de defender 
os direitos individuais e a irres-
trita liberdade de expressão, 
pensamento e religião como for-
mulação partidária. Isso é coe-
rência! Isso é coragem! E eu não 
acredito que a política possa ser 
feita desassociada das bandei-
ras de luta que sustentam as mi-
nhas ações e minhas posturas”.

Sine-PB oferta 40 
vagas de emprego

O Sine-PB disponibilizou ontem 
uma lista com 40 vagas de emprego 
em João Pessoa, Bayeux, Santa Rita, 
Campina Grande e Mamanguape. A 
categoria com mais vaga na capital é 
para vendedor pracista (3), auxiliar de 
mecânico refrigeração (2), cabista (2), 
vigilante (2), instalador de sistemas 
eletrônicos de segurança (2) e insta-
lador reparador de linhas de aparelhos 
de telecomunicações (2). Em Campina 
o maior número de vagas é para auxi-
liar de limpeza (5). Em Bayeux há vaga 
para vendedor pracista (1) e, em Santa 
Rita, as imediatas são para forneiro (3) 
e mecânico de refrigeração (4).

Pagamento do 
seguro-defeso

O Conselho Deliberativo do Fun-
do de Amparo ao Trabalhador (Code-
fat) divulgou ontem o calendário para 
pagamento do seguro desemprego 
dos pescadores artesanais, o seguro-
defeso. Pelo cronograma, o valor será 
pago de acordo com o número final do 
Programa de Integração Social (PIS) 
de cada trabalhador. O benefício é 
concedido mensalmente a pescadores 
durante o período em que a pesca fica 
proibida com o objetivo de garantir a 
reprodução dos peixes. O valor das 
parcelas será correspondente a um 
salário mínimo mensal durante o pe-
ríodo do defeso.

Edital do prêmio 
Escola de Valor

A Secretaria de Estado da Edu-
cação (SEE), republicou no Diário Oficial 
do Estado (DOE), ontem, o edital do 
prêmio Escola de Valor. As mudanças 
no edital aconteceram no “Quadro 
1 – Pontuação dos Critérios de Avalia-
ção”. No edital republicado, a primeira 
alteração aconteceu na “Gestão de In-
fraestrutura: serviços e recursos”, que 
agora tem no critério nº 12 “Relatório 
de Ações/2016 com fotografias que 
comprovem a manutenção dos bens 
(0,1), espaços físicos (0,1) e limpeza da 
escola que inclua atividades de combate 
ao mosquito Aedes aegypti (0,1) – má-
ximo de 5 (cinco) páginas”, entre outras.

Semana do Artesão 
é comemorada

A Secretaria de Turismo e De-
senvolvimento Econômico da Paraíba 
(Setde) e o Programa de Artesanato 
da Paraíba (PAP), abriram as comemo-
rações da Semana do Artesão ontem, 
no Shopping Sul, no Bancários, na 
capital, com uma exposição que reúne 
trabalhos de vários artesãos até o dia 
21. A feira de artesanato é resultado 
do envolvimento direto de 35 artesãos 
individuais, grupos familiares e de as-
sociações de municípios que trabalham 
com tipologias em couro, cerâmica, 
escama de peixe, brinquedos popula-
res, madeira, crochê, algodão colorido, 
cordel, xilogravura, fibras e bijuterias.

Chuvas fortes 
caem no Sertão

As chuvas voltaram a cair no 
Sertão da Paraíba durante a última 
semana. Em algumas comunidades 
rurais os índices pluviométricos 
superaram a marca de 100 mm, 
gerando importantes acréscimos 
em pequenos mananciais e im-
portantes açudes, principalmente 
da região de Sousa. A incidência 
maior das chuvas foi verificada no 
município de Nazarezinho, 23km 
distante do município de Sousa. 
Foram registradas chuvas durante 
quatro dias da semana com índices 
que chamaram a atenção.

A Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) ampliou e humanizou o 
serviço de entrega de medica-
mento do Núcleo de Assistência 
Farmacêutica (NAF), garantindo 
o conforto e a boa qualidade no 
atendimento aos usuários. Ontem, 
foi montada uma grande estrutu-
ra para receber os pacientes, com 
a instalação de tendas; ampliação 
da quantidade de cadeiras para a 
comodidade do público; enquan-
to uma equipe de enfermeiras fa-
zia a aferição da pressão arterial 
e teste de glicemia, e ainda foi 
disponibilizada música ambiente 
proporcionando maior harmonia 
ao espaço.

O engenheiro Stênio Viana, de 
28 anos, tem diabetes desde os 24. 
Há quatro anos ele pega insulina no 
NAF e disse que ficou satisfeito com 
o acolhimento que teve no serviço. 
“Adorei a ideia da música. O am-
biente fica mais aconchegante e a 
espera menos cansativa”, disse. 

O construtor João Luiz Lima, que 
sempre vai ao núcleo buscar a insuli-
na para o pai, um senhor de 73 anos, 
também elogiou a forma como foi 
recepcionado. “Logo que cheguei, 
recebi uma ficha e fiquei esperando 
sentado, na sombra. Tinha água à 
vontade e até música, o que dá mais 
tranquilidade e demonstra respeito 
ao ser humano”, falou. 

A professora aposentada Ma-
ria Eugênia Almeida, tem 55 anos. 
Com a doença há 20 anos, ela sabe 
bem do sofrimento provocado 
pelo diabetes. “Eu sei bem dos pro-

Serviço é ampliado e humanizado
NÚClEo dE ASSiStêNCiA FArmACêutiCA

O serviço de entrega de medicamento do NAF gera satisfação aos usuários 

blemas provocados pelo diabetes. 
Mas sei também que usuários com 
esta ou qualquer outra doença pre-
cisam ser tratados com respeito e 
afeto e foi o que vi hoje aqui. Além 
do mais, a música passa uma tran-
quilidade que alivia”, declarou.  

Segundo a chefe do NAF, 
Thayse Viana Palomaro, desde 
quarta-feira (9) à tarde, quando a 
distribuição das insulinas foi nor-
malizada, foram atendidas cerca 
de 530 pessoas e entregues 8.500 

insulinas. Ela garante que na pró-
xima semana o atendimento per-
manecerá com a mesma estrutura 
no acolhimento e atendimento. 
“A nossa intenção é oferecer aten-
dimento humanizado. E espera-
mos que todo usuário saia daqui 
satisfeito com o tratamento que 
recebeu”, ressaltou.

O Núcleo de Assistência Far-
macêutica (NAF) funciona de se-
gunda a sexta, das 8h às 12h e das 
13h30 às 16h30.

Foto: Walter Rafael/Secom-PB

No período de 1º de ja-
neiro a 9 de março deste ano 
(10ª semana epidemiológica 
de início de sintomas), foram 
notificados na Paraíba 11.657 
casos suspeitos de dengue, 
segundo o boletim divulgado 
ontem pela Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES). Em 2015, 
no mesmo período, foram re-
gistrados 1.795 casos suspei-
tos de dengue, evidenciando 
um acréscimo de 549,41%. 
Diante disso, a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) res-
salta a extrema importância 
de traçar, executar e intensi-
ficar as ações de combate ao 
Aedes aegypti por parte dos 
órgãos públicos contando, 

principalmente, com o envol-
vimento da população.

De acordo com o boletim, 
nesse período foram notifica-
dos nove óbitos suspeitos de 
dengue, ocorridos nos municí-
pios de Campina Grande, Mon-
teiro, São Bento, Bayeux, João 
Pessoa, Caiçara, Pilões e Sapé. 
Destes óbitos, um foi confir-
mado, um foi descartado e 
sete seguem em investigação. 
Foram registrados, também, 
dois óbitos de casos suspeitos 
de chikungunya, ambos em in-
vestigação. A investigação cur-
sa com busca de informações 
domiciliares, ambulatorial e 
hospitalar, conforme proto-
colo do Ministério da Saúde.

Secretaria de Saúde 
divulga novo boletim

dENguE, ChikuNguNyA E zikA

Uma parcela dos 
médicos que trabalham 
para a Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa 
(PMJP) paralisará suas 
atividades a partir desta 
segunda-feira (14). Eles 
reclamam do descum-
primento de um acordo 
firmado com o prefeito 
Luciano Cartaxo (PSD), 
sobre as gratificações 
por desempenho de 
produção (GPD).

O presidente do 
Sindicato dos Médicos 
da Paraíba (Simed-PB), 
Tarcísio Campos, alega 

que havia acordado, em 
reunião realizada em 
janeiro com o secretário 
de Articulação de João 
Pessoa, Adalberto Ful-
gêncio, que até o dia 7 
seria enviado à Câmara 
Municipal de João Pes-
soa (CMJP) um projeto 
de lei para incorporar à 
aposentadoria as GPDs, 
que representam 40% 
da remuneração do mé-
dico, porém este acordo 
não foi cumprido. 

A paralisação termi-
nará no dia 18 e afetará 
vários os hospitais.

Médico e professor 
fazem greve em JP  

NA PróximA SEmANA

Os professores da 
rede Pública de Ensino 
de João Pessoa anunciam 
paralisação nos dias 15, 
16 e 17, que faz parte de 
movimento nacional da 
categoria. Os docentes 
municipais irão estender 
a suspensão das ativida-
des até o dia 18 quando 
está prevista uma assem-
bleia na sede do Sintep.

Segundo José Má-
rio Araújo e Caldas – di-
retor do Sindicato dos 
Professores do Municí-
pio, a principal pauta de 

reivindicação é o cum-
primento da data base, 
reajuste de 11,36% que 
é o índice da categoria 
e de 10,67% (inflação 
do período) para os de-
mais servidores da Edu-
cação do Município de 
João Pessoa.

José Mário informou 
que anteontem chegou 
ao sindicato ofício do 
prefeito Luciano Cartaxo 
convocando os professo-
res para uma reunião às 
15h do dia 16 para dis-
cutir as reivindicações.

Movimento nacional
Integrantes da Igreja de 

Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias, da Estaca Torre, 
em parceria com a Secretaria 
de Estado da Saúde, dentro do 
Programa Mãos que Ajudam, 
realizam na manhã de hoje 
uma ação de combate ao Aedes 
aegypti, no loteamento Cidade 
Verde, no Bairro das Indústrias. 
Está prevista a participação de 
200 integrantes da igreja, além 
de autoridades estaduais e o 
Corpo de Bombeiros. Na oca-
sião será realizada distribuição 
de material educativo pelas 
ruas próximas à capela.

O Programa Mãos que 

Ajudam foi criado há 15 anos 
no Brasil e hoje é executado 
mundialmente. É uma iniciati-
va de voluntariado no mundo 
inteiro que encontra grande 
força no Brasil. Desde seu iní-
cio, milhões de horas de volun-
tariado foram oferecidas nas 
mais diversas atividades, como 
manutenção de escolas, ONGs, 
praças, limpeza de praias, doa-
ções de kits variados, atenção a 
asilos, entre outras.

Em João Pessoa, a Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias tem 25 alas e é 
dividida em três estacas, estaca 
João Pessoa, Torre e Rangel.

Parceria com a igreja

STJ diz que 
FGTS entra na 
partilha em caso 
de separação

Por entender que os va-
lores recebidos pelo traba-
lhador mensalmente durante 
o relacionamento integram o 
patrimônio comum do casal, 
a 2ª Seção do Superior Tri-
bunal de Justiça estabeleceu 
que os valores do Fundo de 
Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS) recebidos ao lon-
go do casamento entram na 
partilha de bens em caso de 
separação.

O caso teve início em 
uma ação de divórcio litigio-
so, em que a ex-cônjuge foi 
declarada como única pro-
prietária do imóvel adquiri-
do. O cônjuge recebeu ape-
nas a quantia que contribuiu 
para a aquisição.

Eles se casaram pelo re-
gime de comunhão parcial de 
bens. O imóvel foi adquirido, 
na maior parte, com valores 
advindos de doação do pai da 
mulher, antes do casamento. 
A outra parte foi adquirida 
com recursos do fundo de 
garantia dos dois cônjuges.

Julgamento
Ao julgar o caso, o Tribu-

nal de Justiça do Rio Grande 
do Sul determinou a partilha 
proporcional do FGTS utili-
zado na compra do imóvel. 
Além disso, afastou da par-
tilha do divórcio os valores 
doados pelo pai da ex-mulher 
para a compra do imóvel.



ONU denuncia o Sudão 
do Sul por violência
sexual contra mulheres
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Dilma afirma que não renuncia
O ex-presidente está
sendo investigado sobre
a ocultação de bens

“Ninguém tem o direito 
de pedir a renúncia de pre-
sidente legitimamente eleito 
sem dar elementos compro-
batórios de que eu tenha, de 
alguma forma, ferido qual-
quer inciso da Constituição. 
Não sairei deste cargo sem 
que haja motivo para tal. 
Quem quer a minha renún-
cia tem que proceder de 
acordo com a Constituição. 
Solicitar a minha renúncia é 
reconhecer que não há base 
real para pedir minha saída 
do cargo”, disse Dilma, após 
reunião com reitores dos 
institutos federais de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia no 
Palácio do Planalto.

Perguntada se estaria 
resignada e se renunciaria à 
Presidência, Dilma respon-
deu: “Vocês acham que eu 
tenho cara de estar resig-
nada? Vocês acham que eu 
tenho gênio para me resig-
nar? Eu não estou resignada 
diante de nada e não tenho 
essa atitude diante da vida. 
Acho que essa onda de boa-
tos não contribui e cria uma 
crise política negativa para a 
economia brasileira. Temos 
todas as condições de fazer 
a retomada. Pelo menos tes-
temunhem que eu não tenho 

criSe POlítica

Ana Cristina Campos
Da Agência Estado

cara de quem vai renunciar”, 
afirmou a presidente, em en-
trevista coletiva.

A Câmara dos Deputados 
aceitou em dezembro o pe-
dido de abertura de proces-
so de impeachment contra a 
presidente Dilma Rousseff.

Manifestações
Sobre as manifestações 

populares previstas para 
domingo (13), Dilma pediu 

que não haja confrontos.“-
Faço um grande apelo às 
pessoas para que sejam ca-
pazes de manifestar de for-
ma pacífica. A manifestação 
é um momento importante 
do país, de afirmação de-
mocrática. Por isso, não 
deve ser manchada por ne-
nhum ato de violência.”

Ela defendeu que se man-
tenha o que chamou de “vitó-
rias da democracia brasileira”. 

Segundo a presidente, uma 
das vitórias, sem dúvida, é o 
direito de livre manifestação. 
“Não cabe à gente perder esse 
patrimônio da tolerância ca-
racterístico do nosso País.”

Ministério da Justiça
Quanto ao futuro do mi-

nistro da Justiça, Wellington 
César Lima e Silva, Dilma afir-
mou que decisão da Justiça é 
para ser cumprida. “Decisão 

do Supremo eu cumpro”.
Na noite de quarta-fei-

ra (9), o Supremo Tribunal 
Federal (STF) entendeu que 
Wellington Silva deve deixar 
o ministério em até 20 dias 
após a publicação da ata do 
julgamento, prevista para 
segunda-feira (14). Os mi-
nistros da Corte entenderam 
que ele não pode chefiar a 
pasta, já que tem cargo vita-
lício de procurador do Minis-

tério Público da Bahia.
Perguntada se vai pedir 

para ele ficar no cargo, Dil-
ma respondeu: “Eu vou olhar 
para ele e falar: olha, meu 
querido, você decida o seu 
destino de acordo com as 
suas convicções e aquilo que 
lhe é interessante. Ele tem 
25 anos de Ministério Públi-
co, e não cabe a mim fazer 
nenhum apelo. Eu não posso 
prejudicar ninguém.”

André Richter
Da Agência Brasil

O juiz Sérgio Moro 
homologou ontem o 
pedido de dispensa do 
depoimento do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula 
da Silva como teste-
munha de defesa do 
empresário José Carlos 
Bumlai, réu na Opera-
ção Lava Jato.

O depoimento de 
Lula tinha sido marcado 
para segunda-feira (14), 
às 9h, por videoconfe-
rência, na Justiça de São 
Paulo. De acordo com o 
Código de Processo Penal 
(CPP), o réu pode desistir 
da oitiva de testemunhas 
arroladas por ele.

Em troca do depoi-
mento presencial, Lula 
enviou, por meio da de-
fesa de Bumlai, esclareci-
mentos por escrito ao juiz. 
O ex-presidente afirmou 
que é amigo de Bumlai 
desde 2002 e que nunca 
tratou de assuntos polí-
ticos com o pecuarista. 
Lula também informou 
que nunca teve conhe-
cimento de que Bumlai 
tenha usado a amizade 
com ele para obter van-
tagens em qualquer tipo 
de negócio.

Antes de decidir pela 

homologação, Moro dis-
se aos advogados de 
Bumlai que as declara-
ções enviadas por escrito 
pelo ex-presidente Lula 
não podem ser usadas 
como prova na defesa 
do pecuarista. Para o juiz 
declarações a favor de 
investigados devem ser 
feitas por meio do con-
traditório, conforme es-
tabelece o CPP. 

Os depoimentos 
ocorrem na ação penal 
em que Bumlai e mais 
10 investigados na Ope-
ração Lava Jato foram 
denunciados pelos crimes 
de corrupção e lavagem 
de dinheiro.

De acordo com a 
acusação do Ministério 
Público Federal, Bumlai 
usou contratos firma-
dos com a Petrobras 
para quitar empréstimos 
com o Banco Schahin. 
Segundo os procura-
dores, depoimentos de 
investigados que assina-
ram acordos de delação 
premiada revelam que 
o empréstimo de R$ 12 
milhões se destinava ao 
PT e foi pago mediante a 
contratação da Constru-
tora Schahin como ope-
radora do navio-sonda 
Vitória 10.000, da Petro-
bras, em 2009.

Moro dispensa Lula 
como testemunha 

laVa JatO

Carolina Gonçalves  
Da Agência Brasil 

O presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
confirmou ontem que vai 
dar continuidade à instala-
ção da comissão especial que 
vai analisar o processo de 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff na próxima 
quinta-feira (17). A ideia é 
esperar a resposta do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
aos recursos sobre o rito do 
processo, que deve sair na 
quarta-feira (16).

“O processo volta ao cur-
so da continuidade. Se respei-
tar todo o cronograma que 
se tem estipulado na lei e no 
Regimento Interno, começan-
do na quinta, é possível votar 

em 45 dias. Depende de ou-
tros fatores, como obstrução, 
recursos à Justiça. Mas se se-
guir o rito: instalar comissão, 
prazo de defesa, prazo para 
plenário, 45 dias é o prazo ra-
zoável”, disse Cunha.

Esta semana, ministros 
da Corte confirmaram que 
vão julgar no dia 16 o recur-
so que pede a mudança do 
julgamento sobre as regras 
de tramitação do processo de 
impeachment, definidas em 
dezembro do ano passado. 
Cunha defende votação aber-
ta para eleição da comissão e 
a obrigatoriedade do Senado 
dar prosseguimento ao pro-
cesso iniciado na Câmara.

Lula
Perguntado sobre o pe-

dido de prisão preventiva 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva apresentando 
pelo Ministério Público do 
Estado de São Paulo (MP
-SP), Eduardo Cunha disse 
que não leu a peça elabora-
da pelos promotores Cássio 
Conserino, José Carlos Blat e 
Fernando Henrique Moraes 
de Araújo. 

“Aparentemente, sem eu 
ler, parece um pouco exage-
rada a medida. Tudo o que é 
exagerado não é bom. Tudo 
tem seu ritmo e deve sempre 
respeitar a legalidade, mas 
eu não li”, disse. Apesar dis-
to, o peemedebista disse que 
não acredita que o anúncio 
sobre o pedido de prisão pos-
sa acirrar os ânimos durante 
as manifestações pró-impea-

chment, que ocorrerão neste 
domingo (13).

Mais cedo, o vice-líder 
do PT na Câmara, Paulo Pi-
menta (RS), disse que o pe-
dido de prisão preventiva é 
parte de um “golpe jurídi-
co midiático”. “Sugerir que 
uma liderança política do 
País, seja quem for, deve ser 
presa porque sua liderança 
mobiliza pessoas, incentiva 
manifestações, é como pro-
por estado de sítio. Há um 
processo sendo construído 
no País de um golpe jurídi-
co-midiático, de setores da 
oposição que encontraram 
aliados na burocracia do 
Estado, dentro do MPF, do 
Poder Judiciário e da Polícia 
Federal que atuam politica-
mente”, afirmou.

Cristina Indio do Brasil
Da Agência Brasil 

“Só um capitão covarde 
abandona um navio na hora 
da tempestade e o PMDB 
não é um capitão covarde”. A 
declaração é da ministra da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Kátia Abreu, para 
negar a possibilidade do par-
tido se afastar do governo.

De acordo com a minis-
tra, o PMDB não é sócio de 
ocasião do governo. “Nós so-
mos parceiros deste governo 

com a vice-presidência da 
República, com importantes 
ministérios do Brasil, há cin-
co anos, então, nós não po-
deremos abandonar o Brasil 
à crise. O PMDB tem respon-
sabilidade com o País e com 
os brasileiros. Nós somos 
parceiros e não é só no tempo 
da bonança. Nós precisamos 
estar principalmente juntos 
nas horas das dificuldades. Só 
um capitão covarde abando-
na um navio na hora da tem-
pestade e o PMDB não é um 
capitão covarde”, disse.

Segundo Kátia Abreu, 
a convenção nacional que o 
PMDB fará, neste sábado, se 
dará conforme o estatuto, que 
indica a eleição do presidente 
do partido e de todos os de-
mais cargos da Executiva. Para 
a senadora, o estatudo é claro, 
objetivo e pragmático e, des-
sa forma, ela não acredita em 
uma discussão sobre qualquer 
posição de afastamento.

A ministra comentou que 
considerou um exagero o pe-
dido de prisão preventiva do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, pelo Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo. 
Ela afirmou que concorda com 
formadores de opinião que 
acham desnecessária a prisão, 
porque Lula mora no Brasil e 
tem endereço certo.

A ministra deu as de-
clarações durante visita às 
instalações para os Jogos 
Olímpicos de 2016, no Com-
plexo de Deodoro, na zona 
Norte do Rio. Kátia Abreu 
esteve no Centro Olímpico 
de Hipismo e no Centro de 
Pentatlo Moderno.

Cunha dará continuidade ao impeachment

PMDB não sai do governo, diz ministra

iNStalaÇÃO De cOMiSSÃO

POSSiBiliDaDaDe De aFaStaMeNtO

Dilma disse que “ninguém 
tem o direito de  pedir a 
renúncia de presidente 
legitimamente eleito”

FOtO: José Cruz/Agência Brasil
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Chuvas fortes mataram mais de 
20 pessoas na Grande São Paulo

O Corpo de Bombeiros 
de São Paulo confirmou, on-
tem, mais de vinte mortes 
causadas pelas chuvas que 
atingem a Grande São Paulo 
desde a noite da quinta-feira 
(10). Segundo a corporação, 
foram registradas mortes no 
município de Mariporã; em 
Francisco Morato, causadas 
por um soterramento; e ou-
tras por afogamento: além de 
Guarulhos e em Cajamar.

Um dos municípios mais 
afetados é o de Itapevi (SP), 
na região Oeste da capital 
paulista. De acordo com a 
Coordenadoria Municipal de 
Defesa Civil de Itapevi, cerca 
de 5 mil residências foram 
afetadas pelas inundações. A 
Defesa Civil ressaltou, no en-
tanto, que não foram registra-
dos casos de pessoas mortas, 
feridas, desabrigadas ou de-
saparecidas.

Na capital paulista, a chu-
va não causou tantos danos 
quanto nas cidades do entor-
no, embora os dois principais 
rios do município (Tietê e o 
Pinheiros) tenham transbor-
dado, o que não ocorria des-
de 2005. Os extravasamentos 
ocorreram na altura das pon-

Bombeiros informaram 
que as vítimas foram de 
soterramento e afogamento
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Geral

Bruno Bocchini
Da Agência Brasil

Golpe travestido 
de legalidade

Dizer que há um golpe jurídico-midiático em ação no 
Brasil, pode parecer exagero para boa parte da população 
acostumada a se informar com Veja, Globo e outros veículos 
tradicionais da mídia. Mas não há como esconder a perseguição 
obsessiva de um juiz de Primeira Instância para encontrar 
indícios de corrupção contra petistas, contra Dilma e Lula e, ao 
mesmo tempo, uma profunda apatia e omissão para investigar, 
por exemplo, Aécio Neves, delatado cinco vezes, ou FHC e seu 
instituto, que também recebeu verbas de empreiteiras, ou 
Eduardo Cunha, cujas provas de corrupção vieram até mesmo 
com o timbre do governo suíço.

Se a democracia brasileira, por vícios e exageros de 
setores que agem seletivamente, não é confiável, o que resta 
ao PT, Dilma e Lula, senão convocar a população para reagir ao 
golpe nas ruas? Os exageros e a partidarização de setores do 
Ministério Público, do Judiciário, da Polícia Federal e da mídia, 
empurrados pelos donos do capital e setores reacionários do 
país, mostram, a cada dia, que jogar no campo do adversário, em 
que um juiz manipula o resultado e a mídia distorce os fatos e 
acoberta outros, é saber-se, de antemão, derrotado.

Depois do golpe de 64, com a ditadura ditando as 
regras, cada vez mais restritivas e violentas, não restou outra 
opção senão enfrentar o inimigo nas ruas – e até mesmo na 
clandestinidade. Milhares de brasileiros foram espancados, 
torturados e mortos, para que fosse restabelecida a 
democracia. 

Vivemos o mais longo período democrático de nossa 
história e, no entanto, há setores inconformados por não 
conseguirem angariar os votos necessários para governar o 
país. Partem para retaliações sob pretextos que só se aplicam 
aos inimigos. E resolvem “sequestrar” a democracia para uso 
particular.

Grupos políticos, econômicos e sociais que não 
convenceram a população sobre as vantagens de seus projetos, 
agora querem o poder, custe o que custar. Pode custar vidas, 
pode custar caro.

É muito ruim que por abusos e omissões de setores das 
principais instituições que deveriam ser fiadores da democracia, 
o país se veja refém, principalmente, das ações de um juiz de 
primeira instância e de uma mídia oligopolizada, capitaneada 
pela Rede Globo, que dia após dia não escondem a ousadia de 
seus projetos de derrubada de um governo eleito legitimamente 
por 54 milhões de brasileiros e brasileiras. 

Há um clima de êxtase após a medida coercitiva que levou 
Lula a depor e proporcionar o espetáculo midiático necessário 
para insuflar boa parte da população a ir às ruas domingo, 13 
de março, exigir cadeia para o ex-presidente, impeachment da 
presidenta Dilma e o fim do PT. Fora a pauta que já se tornou 
tradição, pedindo a volta da ditadura, morte aos inimigos e 
um festival de besteiras alçado à condição de reivindicação 
política.

Do ponto de vista das investigações, o “ensaio” da prisão 
de Lula foi apenas cortina de fumaça para encobrir a verdadeira 
intenção de proporcionar farto material para os meios de 
comunicação convencerem a opinião pública a engrossar as 
manifestações do dia 13. E tentar fixar na mente de milhões 
de brasileiros que se a polícia “prendeu” Lula é porque algo de 
errado ele fez, embora não se tenha provado nada ainda contra 
o homem mais investigado de todos os tempos no Brasil.

O regime democrático só se sustenta, no longo prazo, 
quando os cidadãos e cidadãs reconhecem a legitimidade do 
pacto de equilíbrio entre os três poderes. De que as regras do 
jogo valem para todos. E não serão atropeladas por interesses 
de grupos. No entanto, cada vez mais, em boa parte dos países 
– Brasil incluído – a democracia ainda não cumpre a tarefa 
de oferecer as mesmas oportunidades aos cidadãos e há uma 
enorme distância a separar ricos e pobres.

Cada vez mais, grupos econômicos têm um peso 
desproporcional na definição dos votos que saem das urnas. 
Democracia não pode ser o regime que elege, pelo voto popular, 
os corruptos escolhidos e financiados previamente pelos donos 
do capital, para atender seus interesses.

Numa democracia assim, que não consegue dar 
dignidade e oportunidades iguais para a população, em que o 
Parlamento se mostra distante dos anseios da maioria, em que 
o Judiciário pouco contribui para que haja mais justiça, em que 
o Executivo não implementa políticas públicas que diminuam a 
desigualdade social, a tendência é que boa parte da sociedade 
também não se sinta comprometida com a Nação, pois identifica 
nesse modelo de democracia, um projeto viciado que só 
favorece os interesses de uma elite que nunca deixou de mandar 
no Brasil.

O risco de desestabilização política, com consequências 
econômicas e sociais graves, não deve ser subestimado. As 
principais instituições democráticas precisam assumir, com 
urgência, a responsabilidade de evitar que se busque a ruptura 
política por meio de um golpe jurídico-midiático, que mesmo 
travestido de uma suposta legalidade, não deixa de ser o que 
é, um ato de força contra a vontade soberana de milhões de 
brasileiros e brasileiras que foram às urnas.

O golpe, que também interessa a muitas potências 
estrangeiras de olho nas riquezas do Brasil, não é apenas contra 
Dilma, Lula ou o PT. O golpe é contra a democracia, a soberania e 
o futuro do país. (Adaptado de adital.com.br)
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De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, o acumulado de março está em 156 mm

tes Presidente Dutra, Limão, 
Barragem Móvel e Cidade 
Universitária.

Um canal do Rio Pinhei-
ros transbordou na altura do 
Cebolão e da Ponte dos Re-
médios, o que provocou ala-
gamento na Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Ge-
rais de São Paulo (Ceagesp), o 
maior posto de abastecimen-
to da América Latina, na Zona 
Oeste da capital. Segundo a 
Ceagesp, a perda de alimen-
tos ficou em torno de 200 to-
neladas, principalmente de 

melancias. A assessoria do 
entreposto informou que não 
há risco de falta de alimentos 
no varejo. A companhia in-
formou ainda que o terminal 
operava normalmente desde 
a manhã. Dos mais de 40 pa-
vilhões existentes no local, 
apenas o setor que comercializa 
melancias, abacaxi e coco verde 
foram interditados para limpeza 
e liberados no começo da tarde.

Na Zona Leste da cidade, 
a área mais atingida foi o Jar-
dim Helena, onde 80 famílias 
foram afetadas e estão sendo 

assistidas pela Secretaria Mu-
nicipal de Assistência e De-
senvolvimento Social e pela 
Defesa Civil.

A cidade de São Paulo 
já recebeu, desde o dia 1º de 
março, 89% da média pluvio-
métrica prevista para o mês 
todo, que é de 175,8 milíme-
tros (mm) de água. De acordo 
com o Centro de Gerencia-
mento de Emergências, o acu-
mulado de março está em 156 
mm. Até o fechamento desta 
edição, 21 pessoas haviam 
morrido.
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A Prefeitura de Francisco 
Morato, na Região Metropo-
litana de São Paulo, decretou 
estado de emergência, devido 
às chuvas que atingiram a re-
gião na noite de anteontem e 
durante a madrugada, provo-
cando inundações e desliza-
mento de terra. A prefeitura 
havia confirmado seis mortes 
no município. De acordo com 
o Corpo de Bombeiros, no en-
tanto, seriam nove mortes.

Na manhã de ontem, o 
prefeito Marcelo Cecchettini 
percorreu os locais mais atingi-
dos como o bairro Santo Antô-
nio, onde ocorreram duas mor-
tes; o Jardim Silva; o Jardim 
Alegria e o centro da cidade.

Até as 10h, a Linha 7–
Rubi circulava com lentidão 
no trecho da Estação da Luz 
até Francisco Morato e esta-
va interrompida a partir daí, 
no trajeto que deveria chegar 
a Jundiaí.

De acordo com a Prefei-
tura do Município, a maior 

parte da água que atingiu 
a cidade já havia escoado. 
Várias escolas públicas do 
município foram preparadas 
para receber desabrigados. 
Equipes das áreas de saúde 
e assistência social entrega-
ram alimentos e produtos de 
primeira necessidade à po-
pulação.

Ao decretar estado de 
emergência, a prefeitura cria 
facilidades para compras 
emergenciais e para receber 
ajuda prioritária dos gover-
nos Estadual e Federal.

Francisco Morato decreta emergência
Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

Várias escolas 
públicas do 
município de 
Francisco Morato 
foram preparadas 
para receber 
as pessoas 
desabrigadas

Das 261 mil reclamações regis-
tradas na plataforma online con-
sumidor.gov.br entre janeiro de 
2015 e fevereiro deste ano, cerca 
de 80% tiveram soluções satisfa-
tórias entre clientes e empresas, 
informou ontem a Secretaria Na-
cional do Consumidor, durante a 
cerimônia de posse do comitê ges-
tor da ferramenta, em Brasília.

Ativa desde 2014, a platafor-
ma é composta por um site e um 
aplicativo para smartphones pelos 
quais os consumidores podem di-
rigir reclamações diretamente a 
qualquer uma das 305 empresas 
cadastradas na ferramenta. O pra-
zo médio para a solução de proble-
mas tem sido de 6,5 dias, de acordo 
com dados do Ministério da Justiça.

A ideia é evitar a judicializa-
ção de casos que teriam simples 

resolução, uma vez que entre as 
empresas cadastradas encontram-
se grandes campeãs de reclama-
ções dos consumidores, como 
bancos, provedores de serviços 
de telefonia móvel e companhias 
aéreas, que correspondem a cerca 
de 60% dos litígios nos tribunais, 
disse a secretária nacional do Con-
sumidor, Juliana Pereira da Silva.

“São 240 mil ações que não 
foram propostas na Justiça”, cal-
culou Juliana. Até o momento, 
oito Tribunais Estaduais reconhe-
ceram o consumidor.gov.br como 
instância pré-processual para a 
solução de contenciosos. Os Minis-
térios Públicos Estaduais também 
participam da gestão da platafor-
ma, conferindo segurança jurídica 
à ferramenta. 

Para as empresas, é uma opor-
tunidade de evitar os custos finan-
ceiros de disputas judiciais e “olhar 
para o dado que o consumidor fa-

laria na Justiça, falaria num órgão 
de defesa do consumidor”, disse 
Juliana. “Nem tudo precisa de um 
advogado para dizer o que está 
certo e o que está errado.”

Além de representantes de ór-
gãos de defesa do consumidor e do 
Ministério da Justiça, que garantem 
o aspecto oficial da plataforma, di-
ferenciando-a de outras ferramen-
tas comerciais semelhantes, entida-
des que representam as empresas 
foram convidadas a participar do 
comitê gestor da plataforma. Entre 
as empresas convidadas estão as fe-
derações Brasileira dos Bancos (Fe-
braban) e Nacional de Saúde Suple-
mentar. Um dos objetivos é atrair 
maior adesão do setor privado.

“O que os consumidores mais 
reclamam quando usam a platafor-
ma é: ‘divulguem mais’. Agora, com 
o comitê instalado, o que espera-
mos é fazer uma divulgação maior”, 
disse Juliana Pereira da Silva.

Consumidor.gov.br resolve 80%
prObLemAs eNTre CLIeNTes e empresAs

Felipe Pontes
Da Agência Brasil



Rikuzentakata, Japan (AE) - Os 
japoneses em Tóquio e ao longo 
da costa nordeste do país fizeram 
um minuto de silêncio às 14h46 
(horário local) dessa sexta-feira, 
exatamente cinco anos após o ter-
remoto de magnitude 9,0 atingir 
o litoral e provocar um devastador 
tsunami que matou mais de 18 mil 
pessoas e destruiu os reatores da 
usina nuclear de Fukushima.

Algumas pessoas choravam ou 
uniam as mãos em prece quando 
as sirenes soaram na tarde fria. O 
imperador Akihito, a imperatriz Mi-
chiko e o primeiro-ministro Shinzo 
Abe, todos em vestimentas formais, 
lideraram uma cerimônia na capital 
do país da qual participaram autori-
dades e sobreviventes.

 “Muitas das pessoas afetadas 
pelo desastre estão envelhecendo 

e temo que algumas delas possam 
estar sofrendo sozinhas em luga-
res onde nossos olhos ou atenções 
não podem chegar”, disse Akihi-
to. “É importante que todas as 
pessoas mantenham seus corações 
unidos para que nenhuma pessoa 
ainda em dificuldades seja negli-
genciada e possa voltar à vida nor-
mal o mais breve possível “

 Cinco anos depois, as comu-
nidades mais prejudicadas ainda 
precisam ser reconstruídas. Cerca 
de 180 mil pessoas ainda estão 
fora de casa, incluindo as que re-
lutam para voltar a Fukushima. A 
maior parte da cidade centro do 
desastre, Tohoku, no litoral, per-
manece vazia, exceto por enormes 
montes de areia que estão sendo 
erguidos para minimizar o risco de 
outros tsunamis no futuro.

Abe reconheceu que muitas 
pessoas ainda estão em dificulda-

des, mas disse que “a reconstrução 
está fazendo progresso firmemen-
te, passo a passo, com casas sendo 
reconstruídas e empregos sendo 
retomados”.

O governo aprovou nessa sex-
ta-feira um novo plano de cinco 
anos, no valor de 6,5 trilhões de 
ienes (US$ 57 bilhões), para acele-
rar a construção de moradias pú-
blicas para os que tiveram de sair 
de casa e para cuidados médicos, 
infraestrutura, promoção do turis-
mo e outros projetos.

 Masaki Kamei, um médico de 
Tóquio que todos os anos visita as 
áreas do desastre, disse que sente 
uma mudança. “O que está dife-
rente neste ano em comparação 
com o ano passado é que os pesca-
dores voltaram a sair para pescar 
no amanhecer (...) e as cidades já 
estão começando a seguir adiante 
com seus negócios”, disse.

Cinco anos do tsunami no Japão
homenagem às vítimas
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O imperador Akihito (D) e a imperatriz Michiko participam, em Tóquio, de homenagem às vítimas do tsunami e terremoto
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Mundo

ONU denuncia militares do Sudão
por violência sexual contra mulheres
No país, a situação dos 
direitos humanos é 
considerada horrível

A Organização das Na-
ções Unidas (ONU) denun-
ciou ontem que militares 
combatentes pelas forças 
governamentais do Sudão do 
Sul foram autorizados a “vio-
lentar mulheres como forma 
de pagamento”. Para a ONU a 
situação dos direitos huma-
nos naquele país está “entre 
as mais horríveis” do mundo.

“Trata-se de uma si-
tuação de direitos humanos 
entre as mais horríveis no 
mundo, com a utilização em 
massa de violações como ins-
trumento de terror e como 
arma de guerra”, declarou o 
alto comissário da ONU para 
os Direitos Humanos, Zeid 
Ra’ad al-Hussein.

“A escala e o tipo de 
violência sexual – praticada 
principalmente pelas forças 
governamentais (Exército de 
Libertação do Povo do Su-
dão) e milícias afiliadas – são 
descritos com detalhes terrí-
veis e devastadores.

Em seu relatório, a ONU 
indica que “de acordo com 
fontes confiáveis, os grupos 
aliados do Governo estão au-
torizados a violar as mulheres 
como forma de pagamento”, 
sob o princípio “faça o que pu-
der e leve o que quiser”.

O Sudão do Sul – que 
obteve a sua independência 
do Sudão em julho de 2011, 
depois de décadas de conflito 

– está em guerra civil desde 
dezembro de 2013, quando o 
presidente Salva Kiir acusou 
seu antigo vice-presidente, 
Riek Machar, de tramar um 
golpe de Estado.

Mais de 2,3 milhões de 
pessoas foram expulsas de 
suas casas, dezenas de mi-
lhares mortas pela guerra 
e os dois lados envolvidos 
no conflito são acusados de 
atrocidades.

O relatório contém teste-
munhos sobre civis que eram 
suspeitos de apoiar a opo-
sição, incluindo crianças e 
pessoas com deficiência, que 
foram assassinados, quei-
mados vivos, sufocados em 
contentores, mortos a tiro, 
pendurados nas árvores ou 
cortados em pedaços.

“Dada a amplitude, pro-
fundidade e gravidade das 
alegações, consistência, re-
petição e semelhanças ob-
servadas no procedimento, o 
relatório concluiu que há mo-
tivos razoáveis para crer que 
as violações podem consti-
tuir crimes de guerra e cri-
mes contra a humanidade”, 
disse o alto comissário das 
Nações Unidas.

De acordo com as Na-
ções Unidas, a maior parte 
das mortes de civis não pa-
rece resultar de operações de 
combate, mas ataques deli-
berados contra civis.

“Cada vez que uma área 
do país muda de mãos, as 
pessoas responsáveis matam 
ou provocam o deslocamento 
do maior número possível de 
civis, com base na sua etnia”, 
segundo a Organização.

Da Agência Lusa

Da Agência Estado

Os organismos is-
raelenses de segurança fe-
charam o canal de televisão 
palestino ‘Falestin Al Yom’, 
que transmite da Cisjordâ-
nia através de várias plata-
formas, e detiveram um dos 
seus diretores por suspei-
tas de incentivar a violên-
cia. “‘Falastin Al Yom’ (Pa-
lestina hoje) age em nome 
da ‘jihad’ islâmica”, afirmou 
a polícia em comunicado, 
citando as forças dos ser-
viços secretos, o Exército e 
autoridades policiais, que 
invadiram os escritórios 
do canal, em Ramallah, na 
quinta-feira (10) à noite.

De acordo com o relató-
rio da polícia, “o canal serve 
à ‘jihad’ islâmica como uma 
ferramenta para o incita-
mento (à violência) entre a 
população da Judeia e Sama-
ria (Cisjordânia), exortando 
a realização de ataques con-
tra o Estado de Israel e seus 
cidadãos”. A mesma fonte 
adiantou que o ‘Falestin Al 
Yom’ divulgou informações 
através da televisão, inter-
net e redes sociais.

Um de seus diretores, 
Omar Faruk Kasam Alat, 
de 34 anos, e um residen-
te de Bir Zet, foram presos 
durante a operação is-
raelense.

 Muhamad Amro, um 
dos executivos do canal, 
confirmou ontem o ataque 
e disse à agência de notí-
cias EFE que os agentes 

confiscaram todos os equi-
pamentos eletrônicos e fe-
charam o canal por tempo 
indeterminado.

Em comunicado, o 
secretário-geral da OLP 
[Organização para a Liber-
tação da Palestina], Saeb 
Erekat, condenou o ataque 
e instou a comunidade in-
ternacional a “agir contra 
Israel para parar a violên-
cia contra os palestinos e as 
suas instituições.”

Também o Sindicato 
dos Jornalistas Palestinos 
criticou o encerramento do 
canal. A decisão de fechar a 
televisão foi tomada ontem 
à noite pelo gabinete de se-
gurança de Israel, por con-
siderar que o país deve agir 
contra os meios de comuni-
cação palestinos que sejam 
considerados uma platafor-
ma para a incitação à violên-
cia. Esta semana, vários ata-
ques em Jerusalém, Tel Aviv 
e Petah Tikva causaram um 
morto e dez feridos.

Israel fecha canal de
televisão na Palestina

meDiDa DitatoRiaL 

Da Agência Lusa

Oposição aceita negociar a paz na Síria
Beirute  (AE) - A prin-

cipal delegação oposicio-
nista da Síria concordou 
ontem em participar das 
conversas de paz organi-
zadas pela Organização 
das Nações Unidas com 
o governo na próxima se-
mana em Genebra. Segun-
do os oposicionistas, sua 
intenção é avançar para 
reforçar os efeitos posi-
tivos da trégua, que é em 
geral respeitada há duas 
semanas, e também bus-
car uma paz duradoura.

 O cessar-fogo, im-
pulsionado pelos Estados 
Unidos e pela Rússia, re-
duziu a violência e me-
lhorou as condições para 
a chegada de ajuda em al-
gumas áreas controladas 
pela oposição e cercadas 
pelas forças do regime.

 “É importante ver a 
ajuda humanitária”, dis-
se Salem al-Meslet, um 

porta-voz da delegação 
oposicionista. “Há algo 
positivo aqui. A trégua 
está acontecendo. Isso 
está ajudando, ainda que 
não muito, mas pelo me-
nos em algumas áreas, e 
isso impediu que algumas 
pessoas fossem alvo de 
disparos e ataques aére-
os e eu acredito que nós 
podemos fazer mais por 
nosso povo na Síria para 
acabar com tudo isso.”

 O órgão oposicionista, 
conhecido como Alto Co-
mitê de Negociações, disse 
que sua delegação chegará 
a Genebra nesta segunda-
-feira e que não haveria 
condições para a participa-
ção nas conversas.

 Apesar da trégua, 
continua a haver na Síria 
ataques do grupo extre-
mista Estado Islâmico e 
do braço sírio da Al-Qae-
da, a Frente Nusra.

 Também na sexta-fei-
ra, as forças do regime, 

apoiadas por ataques aé-
reos russos e por grupos 
aliados de milícias mu-
çulmanas xiitas em solo, 
aparentemente se posi-
cionavam para retomar a 
antiga cidade de Palmira, 
no centro da Síria, do Es-
tado Islâmico.

 
Trégua
A trégua e o diálo-

go em Genebra lançam 
esperanças de uma paz 
mais duradoura na guer-
ra entre vários lados, que 
deixou mais de 250 mil 
mortos em cinco anos de 
conflito. O dia 15 de mar-
ço é o aniversário do iní-
cio do conflito em 2011, 
quando começou um le-
vante pacífico contra o 
presidente sírio Bashar 
al-Assad.

 A delegação oposi-
cionista, sediada em Riad, 
inclui alguns dos mais 
poderosos opositores de 
Assad, entre eles alguns 

grupos islâmicos da li-
nha-dura. Mas o comitê 
não inclui a Frente Nusra 
ou o Estado Islâmico, cujo 
autodeclarado califado 
abrange grandes áreas da 
Síria e do Iraque.

 De acordo com um 
ativista contrário ao go-
verno, nos últimos dias 
houve um forte aumento 
nos ataques russos e do 
regime sírio. Segundo ele, 
a maior parte dos ataques 
aéreos russos e do regime

Nessa sexta-feira, pelo 
menos cinco pessoas fo-
ram mortas e dez ficaram 
feridas em ataques aéreos 
em áreas controladas pe-
los rebeldes na cidade 
de Alepo, segundo o Ob-
servatório Sírio para os 
Direitos Humanos, um 
grupo de monitoramento 
oposicionista sediado no 
Reino Unido. O observa-
tório não especificou se 
os ataques aéreos foram 
russos ou do regime.

esPeRanÇa PaRa o Fim Da gUeRRa

Um diretor, 
da TV e um 
residente 
de Bir Zet 
foram 
presos 
durante a 
operação

Da Agência Estado 
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Desigualdade salarial 
entre mulher e homem 
cai em 10 anos

Bioinseticida mata as larvas do Aedes aegypti

Dengue, chikungunya e zika
13

Ainda bem que sempre vivo em 
recomeço, sabendo dos amigos, ape-
sar das distantes Londres, Nova York, 
Berlim e Paris, onde estão alguns 
deles. Apesar da partida definitiva 
de Naná Vasconcelos na quarta-feira 
passada (de certa forma, foi melhor, 
pois vinha sofrendo muito e não teria 
cura). Apesar das mortes de outros 
amigos, através dos últimos 30 anos, 
como Gonzaguinha (foto), que muita 
falta faz à música deste país. Lem-
brando: o autor de “Começaria tudo 
outra vez” morreu aos 45 anos, em 
29 de abril de 1991, ao regressar de 
uma apresentação no Paraná, vítima 
de acidente automobilístico no município 
de Renascença, 

Além de Londres, Nova York, Berlim 
e Paris, há Campinas, Brasília, São Paulo, o 
Aterro do Flamengo (bem que me lembro), 
e assim prefiro sintetizar todas as cidades 
e paisagens, com suas diversas temperatu-
ras, como longe. Até mesmo Campina Gran-
de, Guarabira e Areia, que são “logo ali”, 
também estão longe.

Continuo a receber emails e cartas de 
Londres, Toulouse, Marseille, Itaporanga, Rio, 
São Paulo, Salvador, Londrina, a gaúcha Can-

Distâncias maiores que as dos mapas

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

guçu, e de outras temperaturas. Chegam irre-
gularmente. A correspondência aumenta e cai 
de acordo com o que se vive. Tão óbvio.

Arrumando o quarto de teto sob o céu 
de Cruz das Armas, descobri que nos últi-
mos cinco anos não respondi metade dos 
cartões e cartas recebidos.

Me desculpem Daniel Ochotorena, Ve-
rônica Alencar, Raul Córdula, Jomard Muniz 
de Brito, Graciela Binaghi, Hélio Rodrigues, 
Luiz Eduardo Oliva e tantos outros.

Edmund Lothar, em Bad Durkheim, 
junto à germânica Floresta Negra, é um dos 

que mais me cobram. No entanto, 
o que fazer quando o corpo men-
tal anda meio desligado, mudan-
do de foco sempre ao dobrar uma 
esquina?

Os amigos graças a Deus e a 
si próprios ainda vivos neste en-
loquecido planeta entendem isso. 
Entendem o que é viver, numa lon-
ga fase, mais para a voz que para 
a letra. Há noites em que o oral 
preenche mais. Por isso, a “força 
estranha” do telefone que pode 
trazer à Paraíba a voz de Alex Fa-
raut, da francesa Mandelieu, ou de 
Jarbas Lindenberg, de Lisboa.

Quando descubro que não 
respondi à carta que Daniel 

Ochotorena mandou com uma foto dele, 
num camarim de um teatro londrino, ao 
lado de Steve Winwood e Gilberto Gil, com 
uma bandeira brasileira por trás... Descu-
bro que a “minha distância” Paraíba-Lon-
dres é bem maior que a desenhada no 
mapa. Quanto tempo...

LEMBRANÇAS DE BELCHIOR - Bel-
chior foi hipergeneroso com esta cidade  
por três vezes. Na primeira, quando Cíce-
ro Lucena prefeito, ele aceitou cantar com 

Elba Ramalho sem cobrar cachê na reinaugura-
ção da Praça Anthenor Navarro, no Baixo Centro 
Histórico, com minha intermediação. Ainda doou 
500 CDs-coletâneas de sua obra para que a pri-
meira-dama do Município, Lauremília, os ven-
desse ao preço que quisesse para reverter o lucro 
a obras sociais. 

Na segunda vez, Belchior foi recebido pelo 
então governador José Maranhão, na Granja San-
tana, oferecendo o projeto do Polo Fonográfico e 
Musical Cabo Branco, para o qual já tinha conse-
guido alguns patrocínios em São Paulo, inclusive 
da Coca-Cola. A única coisa que Belchior pediu foi 
um terreno do Estado. Maranhão entusiasmou-
se e, como estava em campanha para reeleição, 
combinou com o marqueteiro Duda Mendonça 
uma noite festiva em que seria assinado entre o 
governo e a empresa de Belchior um protocolo 
de intenções para ser concretizado o Polo. A noi-
te foi realizada, na Praça de São Pedro Gonçalves, 
e durante uma semana as tevês da Paraíba exi-
biram uma peça publicitária do Governo sobre o 
assunto. Depois da eleição, Maranhão arquivou o 
protocolo, sob pressão de dois jornalistas impor-
tantes para seu esquema, ligados a um radialista 
local, que estava montando um estúdio. De novo, 
a Paraíba perdeu.

Na terceira vez, Belchior veio, também sem 
cachê, para prestigiar o lançamento de “Em terra 
de cego” (ironia?), do compositor Gustavo Magno. 
Aproveitou para visitar o arquivo de Jackson do 
Pandeiro, mantido por Fernando Moura no Centro 
Histórico, dando a força que lhe era possível em 
opinar sobre a ação do escritor e jornalista.

A Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa) vai apresentar, du-
rante o Congresso Brasileiro 
de Entomologia (XXVI), em 
Maceió, uma nova geração de 
bioinseticida capaz de matar 
as larvas do mosquito Aedes 
aegypti, que transmite den-
gue, chikungunya e zika.

A pesquisadora Rose 
Monnerat, da área de Con-
trole Biológico da Embrapa 
Recursos Genéticos e Bio-
tecnologia (Brasília), e uma 
das responsáveis pelo desen-
volvimento do bioinseticida 
Inova-Bti, em parceria com o 
Instituto Mato-grossense do 
Algodão (IMA), falará sobre 
as pesquisas que geraram 
o bioinseticida, que causa a 
morte apenas das larvas e 
não do mosquito adulto, e 
não é tóxico a pessoas nem a 
animais domésticos.

Segundo Monnerat, o 
bioinseticida é de fácil apli-
cação e pode ser manusea-
do pela própria população. 
“O Inova-Bti é um líquido 
que pode ser adicionado em 
qualquer lugar que acumule 
água ou tenha potencial para 
ser um criadouro do Aedes 
aegypti”, afirmou.

Eficácia
Todos os testes labora-

toriais e de eficácia já foram 
concluídos pela Embrapa. 
Mas, antes de ser comercia-
lizado, o produto precisa ser 
registrado junto à Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa).

Este é o segundo insetici-
da biológico desenvolvido pela 
Embrapa com o objetivo de 
combater as larvas do mosqui-
to. Desde 2005, está no merca-
do o Bt-horus - feito em parceria 
com a empresa Bthek Biotecno-
logia -, mas que não é produzido 
em larga escala no País.

Monnerat explica que 
os dois larvicidas são bio-
lógicos, não afetam o meio 
ambiente, nem colocam em 
risco a saúde humana. O 
novo produto, Inova-Bti, foi 
formulado com adjuvantes 
modernos de alta eficiência. 
“A formulação é um pouco 
diferente do primeiro bioin-
seticida, mas ambos têm os 
mesmos princípios e são ex-
celentes produtos”, ressalta 
Monnerat. “Os testes toxico-
lógicos do Inova-Bti estão em 
fase final e então submetere-
mos o dossiê com toda a do-
cumentação à Anvisa”.

Em fevereiro, a ministra 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Kátia Abreu, 
defendeu o uso de inseticidas 
biológicos no controle do Ae-
des aegyptie reforçou ações 
de combate ao zika vírus. O 
Bt-horus já foi utilizado nas 
cidades de Três Lagoas (MS), 
São Sebastião (DF), Rio das 
Ostras (RJ) e Sorriso (MT), 
sempre com resultados po-
sitivos. Inseticidas à base da 
bactéria Bacillus thuringien-

sis israelenses (Bti) são utili-
zados há décadas em países 
como Estados Unidos.

Registro
De acordo com a pes-

quisadora, o Instituto Mato-
grossense do Algodão tem 
capacidade para produzir 1,6 
mil litros de Inova-Bti por se-
mana, tão logo seja concedido 
o registro. A recomendação 
é que cada família utilize um 
frasco de 30 mililitros. Por 

isso estima-se que cerca de 
53 mil residências possam 
ser atendidas por semana. 
Monnerat prevê que, com 
a crescente demanda pelo 
bioinseticida, há possiblidade 
de a produção ser duplicada 
em curto espaço de tempo.

O Congresso Brasileiro 
de Entomologia (XXVI CBE) e 
o Congresso Latino-America-
no de Entomologia (IX CLE) 
começam no domingo (13) e 
vão até a quinta-feira (17).

Foto: Reprodução/Internet

Bioinseticida que mata larvas de mosquito é de fácil aplicação e pode ser manuseado pela população

Fiocruz cria método que reduz transmissão

Regulamentada 
a Política de 
Combate à 
Desertificação

Resolução da Comissão 
Nacional de Combate à De-
sertificação (CNCD) institui a 
Câmara Técnica Temporária 
de Regulamentação da Polí-
tica Nacional de Combate à 
Desertificação e Mitigação dos 
Efeitos da Seca. A Câmara tem 
a finalidade de elaborar as mi-
nutas dos decretos de regula-
mentação da Política Nacional 
de Combate à Desertificação 
e Mitigação dos Efeitos da 
Seca (Lei nº 13.153/ 2015). 
Instituída em junho de 2015, 
a política irá promover ações 
de uso dos recursos naturais 
e iniciativas produtivas sus-
tentáveis nas áreas suscetíveis 
à desertificação para evitar a 
degradação da terra.

Composição
A Câmara é composta por 

dois representantes de insti-
tuições públicas federais, dois 
de estados com áreas susce-
tíveis à desertificação, dois 
representantes da sociedade 
civil e um representante da 
Secretaria Executiva da CNCD, 
além de especialistas da área 
jurídica que serão convidados 
a contribuir na elaboração dos 
documentos. Para o diretor de 
Combate à Desertificação do 
Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) e secretário executivo 
da CNCD, Francisco Campello, 
para evitar a desertificação, 
são fundamentais a implanta-
ção de boas práticas de convi-
vência sustentável que possi-
bilitem a conservação de solo 
nas atividades agropecuárias; 
o uso correto dos recursos 
florestais; maior eficiência 
nos sistemas produtivos que 
promovam a segurança hídri-
ca, alimentar, energética e que 
conservem as paisagens.

Trazido ao País pela Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
o projeto de pesquisa “Elimi-
nar a Dengue: Desafio Bra-
sil” é parte de uma iniciati-
va científica internacional 
pioneira que estuda o uso 
da bactéria Wolbachia como 
uma alternativa natural, se-
gura e autossustentável para 
o controle da dengue.

Quando inserida no mos-
quito Aedes aegypti, a bacté-
ria é capaz de reduzir a trans-
missão dos vírus dengue e 
chikungunya. Recentemente, 
também foi demonstrado 

que a Wolbachia pode fazer o 
mesmo em relação ao vírus zika. 
Durante sua visita, nessa quinta-
feira (10), à Fiocruz (Instituto 
Bio-Manguinhos), no Rio de 
Janeiro (RJ), a presidente Dil-
ma Rousseff acompanhou de 
perto a atual fase de desen-
volvimento do projeto. 

O projeto faz parte do 
programa internacional “Eli-
minar a Dengue: Nosso De-
safio”, que também realiza 
estudos na Austrália, Viet-
nã, Indonésia e Colômbia. 
No Brasil, os bairros de Tu-
biacanga, na Ilha do Gover-

nador, na cidade do Rio de 
Janeiro, e de Jurujuba, em Ni-
terói, participam do projeto.
Há ainda o projeto Unidades 
Disseminadoras, que funcio-
na como uma armadilha com 
inseticida. Ao passar por ela, 
a fêmea do mosquito fica im-
pregnada com a substância e 
a leva até o criadouro. Assim 
dissemina a ação inseticida e 
elimina as larvas até mesmo 
em focos não identificados 
pela população e pelos agen-
tes de saúde.

Mais da metade dos in-
setos do mundo possuem a 

bactéria Wolbachia. Depois 
de milhares de tentativas, 
a equipe do Programa Eli-
minar a Dengue, na Austrá-
lia, conseguiu introduzir a 
Wolbachia dentro do ovo do 
Aedes aegypti, por meio de 
microinjeções e sem o uso de 
qualquer tipo de modifica-
ção genética.

A bactéria é passada na-
turalmente da mãe para os fi-
lhotes. “Este é um diferencial 
do projeto, pois garante a sua 
autossustentabilidade sem a 
necessidade de liberações 
frequentes de Aedes aegyp-

ti com Wolbachia”, afirma o 
pesquisador da Fiocruz Lu-
ciano Moreira, coordenador 
do projeto no Brasil. Na atual 
etapa do projeto, os pesqui-
sadores avaliam a libera-
ção de mosquitos adultos e 
a liberação de ovos – neste 
caso, é usado o Dispositivo 
de Liberação de Ovos (DLO), 
um recipiente plástico com 
tampa e pequenos furos nas 
laterais. Os DLOs são hospe-
dados na residência de mo-
radores que colaboram com 
a iniciativa – os chamados 
“anfitriões” do projeto.
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Mulheres negras tiveram 
melhor desempenho, diz 
dados de pesquisa do Ipea

Desigualdade salarial cai em 10 anos
HomEm x muLHER
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Cabelo vai recuperar 
os monumentos

O secretário do Turismo de 
Cabedelo, André Luiz Felisberto, reu-
niu-se, na última quinta-feira, com o 
superintendente no Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) na Paraíba, Cláudio Nogueira. 
Durante o encontro, que aconteceu na 
sede a Secretaria de Turismo (Setur), 
os gestores debateram o cronograma 
para as intervenções que vêm acon-
tecendo nas Ruínas do Almagre, em 
Ponta de Campina. O monumento, da-
tado de 1598, está passando por um 
processo de recuperação e restaura-
ção, comandado pelo Iphan.

Agricultura familiar 
ganha desconto

Os agricultores familiares te-
rão desconto automático em março 
no pagamento do financiamento em 
sete produtos: babaçu, borracha na-
tural, cacau, cana-de-açúcar, feijão 
caupi, trigo e triticale. O bônus é dado 
por meio do Programa de Garantia de 
Preços da Agricultura Familiar (PGPAF) 
àqueles produtores que têm financia-
mento pelo Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf ). O percentual do desconto é 
calculado pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) para os pro-
dutos que, no mês anterior, ficaram 
abaixo do preço mínimo estabelecido 
pelo Governo Federal. A lista de março 
foi publicada no Diário Oficial.

Satélite brasileiro 
leva internet a ilha

Satélite geoestacionário brasi-
leiro garantirá internet de alta veloci-
dade a Fernando de Noronha. O equi-
pamento estará integrado ao novo 
Programa Nacional de Banda Larga, 
que será lançado no primeiro semes-
tre com nova roupagem, e atenderá 
a regiões isoladas. As informações 
foram apresentadas, na última quin-
ta-feira, pelo ministro das Comunica-
ções, André Figueiredo, em reunião 
com o governador de Pernambuco, 
Paulo Câmara, no Palácio do Campo 
das Princesas, no Recife. O encontro 
debateu também a expansão da rede 
de fibra óptica no Estado a partir da 
parceria com a Telebras. 

Ônibus a hidrogênio 
entram em circulação

Dois novos ônibus movidos a 
hidrogênio entraram em circulação 
no Corredor São Mateus-Jabaquara 
(ABD), entre as regiões de Santo 
André e Diadema, em São Paulo. Os 
ônibus, desenvolvidos com tecnolo-
gia brasileira, são resultado de um 
projeto financiado pela Financiadora 
de Estudos e Projetos (Finep) e pelo 
Fundo Global para o Meio Ambiente 
(GEF), em uma parceria com o PNUD, 
o Ministério de Minas e Energia (MME), 
a Agência Brasileira de Cooperação 
(ABC) e a Empresa Metropolitana 
de Transportes Urbanos de São 
Paulo (EMTU). 

uFRRJ apura trote 
que levou aluno a CTI

A Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFRRJ) deter-
minou ontem a abertura de sindi-
cância para apurar suposto trote 
que calouro do curso de Medicina 
teria sofrido e que o levou a ser 
internado no Centro de Tratamen-
to Intensivo (CTI) da Santa Casa de 
Misericórdia.O trote teria ocorrido 
esta semana, no terceiro dia de 
aula, e vitimado Leonardo Martins 
Carneiro de Assis, de 18 anos. Se-
gundo o próprio pai do estudante, 
o vigilante Marcelo de Assis, 43 
anos, Leonardo teria sido obri-
gado a fazer exercícios físicos à 
exaustão, o que acabou gerando 
a internação.

O rendimento médio da 
população ocupada teve au-
mento real de 50% entre 2004 
e 2014. Mas para as mulheres, 
a alta foi maior, de 61%. O de-
sempenho foi ainda melhor 
entre as  mulheres negras, 
que contaram com 77% de 
aumento real de renda nesse 
período de dez anos. Os dados 
fazem parte de um diagnósti-
co da situação da mulher tra-
balhadora brasileira, prepara-
do pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). 
As informações servem como 
base para ações do programa 
Mulher Trabalhadora, lança-
do nessa sexta-feira (11) pelo 
Ministério do Trabalho e Pre-
vidência Social (MTPS).

O programa tem como ob-
jetivo ampliar a participação e 
a permanência das mulheres 
no mercado de trabalho, ga-
rantindo igualdade de rendi-
mentos e de oportunidades de 
ascensão. Para isso, o Mulher 
Trabalhadora irá promover po-
líticas de proteção da mulher, 
estimular políticas que incen-
tivem o compartilhamento das 
responsabilidades familiares e 
desenvolver planos de ações.

Apesar de ainda existi-
rem diferenças salariais entre 
homens e mulheres, em 2014, 
a mão de obra feminina ul-
trapassou, pela primeira vez, 
o patamar de 70% da renda 
masculina. Dez anos antes, 
essa proporção era de 63%.  
Segundo os dados do Ipea, 

homens ainda ganham mais 
do que as mulheres: em 2014, 
homens tinham o salário médio 
de R$ 1.831, enquanto as mu-
lheres ganhavam R$1.288. As 
mulheres negras têm a menor 
remuneração, com valor médio 
salarial de R$ 946, e os homens 
brancos com maior rendimen-
to, de R$ 2.393 no mesmo ano.

O estudo mostra que o 
número de mulheres inativas, 
sem salário mínimo e cartei-
ra assinada, é maior do que o 
número de homens. De cada 
dez mulheres, quatro não con-
seguem colocação no mercado 
de trabalho.

Em 2014, eram 26,7 mi-
lhões de mulheres inativas 
contra 9,1 milhões de homens 
inativos. Os dados ainda reve-

lam que dois terços das mulhe-
res inativas têm filhos, compa-
rado a menos da metade dos 
homens na mesma condição. 
A responsabilidade familiar se 
impõe como uma dificuldade 
adicional para se inserir no 
mercado.

Trabalho doméstico 
Na divisão de tarefas do-

mésticas, a mulher ainda faz 
a maior parte do trabalho. De 
cada dez mulheres, nove decla-
raram fazer algum tipo de ser-
viço doméstico não remunera-
do. Nos homens, esse número 
cai para cinco em cada dez. Ao 
longo da década estudada, hou-
ve discreto aumento do envol-
vimento masculino nas tarefas 
domésticas, que passa de 46%, 

em 2004, para 51%, em 2014.
A jornada do trabalho do-

méstico também pesa muito 
mais na rotina das mulheres. 
Em 2014, enquanto os homens 
ativos despediam 10,9 ho-
ras semanais para ajudar nas 
responsabilidades de casa, as 
mulheres também ativas gasta-
vam mais do que o dobro: 25,3 
horas. Mesmo os homens sem 
vínculos trabalhistas gastam 
apenas 13,7 horas nos afazeres 
de casa. A pesquisa também 
mostrou que esse quadro se re-
pete desde as mulheres de alta 
até as de baixa renda.

Ao considerar o acúmulo 
de trabalho no mercado e da 
responsabilidade pelos afaze-
res domésticos não remunera-
dos, a pesquisa mostra que a 

mulher tem uma jornada du-
pla maior do que a do homem. 
Em 2014, enquanto os homens 
faziam uma jornada dupla de 
51,6 horas, as mulheres dedi-
cam 56,7 horas da semana para 
os mesmos trabalhos.

Segundo o programa Mu-
lher Trabalhadora, os dados 
da pesquisa são fundamentais 
para desenvolver políticas pú-
blicas capazes de promover a 
igualdade no mundo do traba-
lho e a autonomia econômica 
das mulheres urbanas e do 
campo, levando em conta as 
desigualdades de raça e clas-
se, para a eliminação da divi-
são sexual do trabalho e na 
valorização da participação 
das mulheres no desenvolvi-
mento do Brasil.

De cada 10 mulheres, quatro não conseguem colocação no mercado de trabalho no Brasil; em 2014, eram 26,7 milhões de mulheres inativas

Mais de 87 mil candidatos 
irão participar do concurso pú-
blico para técnico-administra-
tivo da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), que irá aconte-
cer amanhã, no período da ma-
nhã, às 8h30 e no período da 
tarde, às 14h30. As provas se-
rão realizadas simultaneamen-
te em João Pessoa, Bananeiras, 
Areia, Mamanguape e Rio Tin-
to. Ao todo são 154 vagas dis-
tribuídas para 37 cargos.   As 
remunerações variam de R$ 
1.739,04 à R$ 3.666,54. Quem 
está disputando uma vaga para 
os cargos de técnico em labora-
tório e farmacêutico, além da 

prova objetiva terão que fazer 
uma prova prática, prevista 
para os dias 30 de abril e 1º de 
maio. Os locais das provas prá-
ticas ainda serão divulgadas 
pelo site do Idecan. Os gabari-
tos das provas objetivas serão 
divulgados no dia seguinte a 
realização da prova, a partir 
das 16h. Para atender as ne-
cessidades dos candidatos do 
concurso, a Superintendência 
Executiva de Mobilidade Ur-
bana (Semob-JP) preparou 
um dispositivo especial de 
monitoramento nos principais 
locais onde serão realizadas 
as provas.

Os recursos referentes à 
parcela de fevereiro do salá-
rio-educação estão disponí-
veis nas contas correntes de 
municípios, estados e do Dis-
trito Federal a partir dessa 
sexta-feira (11). Responsável 
por repassar os valores, o 
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE) 
transferiu R$ 941,3 milhões 
aos entes federativos na últi-
ma quarta-feira (9). 

Foram repassados R$ 514,3 
milhões às redes municipais 
e R$ 427 milhões às redes 
estaduais e distrital. O re-
passe feito a cada ente fede-

rativo pode ser conferido na 
internet, no portal do FNDE. 
Ao lado do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb), o 
salário-educação é uma das 
principais fontes de recur-
sos para a manutenção e o 
desenvolvimento do ensino. 
Trata-se de uma contribui-
ção social recolhida de to-
das as empresas e entida-
des vinculadas ao Regime 
Geral da Previdência Social. 
A alíquota é de 2,5% sobre 
a folha de pagamento. 

Mais de 87 mil irão 
fazer as provas amanhã

R$ 941 milhões para 
estados e municípios

CoNCuRSo DA uFPB

SALÁRIo EDuCAÇÃo

Janielle Ventura
Especial para A União

Apesar da tradição da Semana San-
ta, a população está sentindo a crise no 
bolso e irá diminuir nas compras do pes-
cado este ano. O comerciante, Nivaldo 
Cunha, está no mercado de peixes há 
52 anos e é conhecido como Tenente 
do Peixe. Devido à crise, ele já sente a 
procura cair e será obrigado a baixar o 
preço. “Nunca vi uma crise pela qual 
o Brasil está passando agora”, enfati-
zou. Entre 2015 e 2016, o preço subiu 
cerca de 30% e os valores encontrados 
variam de R$ 25 à R$ 35. Entre os inú-
meros peixes mais procurados para o 
feriado estão Cioba, Cavala, Dourado 
e Arabaiana. Nivaldo explica que está 
difícil manter o peixe com o mesmo 
preço. Para a venda dos produtos, há 

uma série de gastos que deve ser supri-
da e além disso, deve ter lucro para que 
a sua família não passe por necessida-
des.  A redução nas compras faz parte 
da realidade da gerente de pousada, 
Sueli de Jesus. Ela tem medo que os va-
lores subam até o feriado e para fugir 
dos preços abusivos já começou a fazer 
sua pesquisa. Segundo ela, sua família 
irá manter a tradição, porém, não será 
com a mesma quantidade dos anos an-
teriores. “A pesquisa é uma estratégia. 
Vou garantir agora para não ficar sem 
peixe depois”, revelou.

No caso do comerciante, Edvaldo 
Gomes, ele está esperançoso para o fe-
riado. Ele vende seus peixes alegremen-
te e diz que esse ano será de muita far-
tura. “Acredito que apesar dessa crise, 
a população irá comemorar da mesma 
forma, independente das coisas ruins”.

Preço do pescado tem aumento 
de 30% em apenas dois anos

CuSToS PARA o oRÇAmENTo

O consumidor que vai comemo-
rar a Páscoa dando de presente cho-
colate já pode antecipar suas com-
pras baseado na pesquisa de preços 
realizada pela equipe da Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon-JP). Foram pes-
quisados valores de 123 produtos em 
nove estabelecimentos da capital. A 
pesquisa, que foi realizada entre os 
dias 7 e 9 de março, aponta que o me-
nor preço foi encontrado no ovo Tor-
tuguita Confeitos, 45g, no Carrefour. 
O produto é comercializado pelo 
valor de R$ 7,29, uma opção para os 

que precisam economizar. Mas quem 
pretende gastar mais pode chegar a 
desembolsar R$ 259,90 no ovo clássi-
co sortido de 2,800g, na Cacau Show. 
A maior variação, 47,72%, ficou com 
o ovo Kit Kat Headphone 340g da 
Nestlé, com preços entre R$ 54,15 
e R$ 79,99, uma diferença de R$ 
25,84. Já a menor variação, 0,03%, 
é do Kinder Ovo Minions 100g, com 
preços entre R$ 29,98 e R$ 29,99, di-
ferença de um centavo. O secretário 
do Procon-JP, Helton Renê, adverte 
para a variação de preços das mar-
cas mais populares.

Chocolate pode chegar a R$ 259,90

FOTO: Reprodução/Internet
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Índice aumenta  10,5% em fevereiro devido a crise

Inadimplência
FOTO: Reprodução internet

Agricultura pede 
prorrogação do CAR  

Tesouro capta US$ 
1,5 bi com juro alto

O Tesouro Nacional captou US$ 
1,5 bilhão de investidores norte-ame-
ricanos e europeus com taxa de juros 
de 6,125% ao ano. O dinheiro veio da 
emissão de títulos da dívida externa 
com vencimento em janeiro de 2026, fei-
ta hoje (10). A taxa obtida na operação 
foi a maior para esse tipo de papel em 
sete anos. Por meio do lançamento de 
títulos da dívida externa, o governo pega 
dinheiro emprestado dos investidores 
internacionais com o compromisso de 
devolver os recursos com juros. Isso 
significa que o Brasil devolverá o dinheiro 
daqui a 10 anos com a correção dos juros 
acordada, de 6,125% ao ano.

A ministra da Agricultura, 
Kátia Abreu, defendeu a prorro-
gação do prazo de inscrição no 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
por mais um ano. O prazo para 
que os produtores façam o cadas-
tramento termina em 5 de maio. 
De acordo com último boletim 
divulgado pelo Serviço Florestal 
Brasileiro, com dados até 31 de 
janeiro, 263 milhões de hectares 
foram registrados no Sistema 
Nacional de CAR (Sicar), o que 
representa 66,1% da área a ser 
cadastrada. 

Preço do etanol 
sobe em 18 estados

Os preços do etanol hidratado 
nos postos brasileiros caíram em oito 
estados e no Distrito Federal e subiram 
em outros 18 nesta semana, segundo 
a Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP). 
No período de um mês, os preços só 
caíram em Mato Grosso e no Acre. Em 
São Paulo, principal Estado produtor e 
consumidor, a cotação subiu 0,44% na 
semana, para R$ 2,717 o litro. Em um 
mês, acumula valorização de 1,61%. 
Na semana, a maior alta ocorreu no Rio 
Grande do Norte (2,58%) e o maior 
recuo, no Amapá (12,77%). No mês, o 
etanol subiu mais na Bahia (8,26%) e 
recuou mais em Mato Grosso (1,56%).

Portal do eSocial 
ficará fora do ar

O sistema do eSocial estará 
indisponível neste sábado (12), 
das 10 horas ao meio-dia. A me-
dida, de caráter técnico, tem como 
objetivo a migração do banco de 
dados do eSocial para um novo 
equipamento. Por meio do Portal do 
eSocial, os empregadores domésti-
cos podem gerar o Documento de 
Arrecadação do eSocial (DAE) com 
as contribuições fiscais, trabalhis-
tas e previdenciárias. O vencimento 
é sempre no dia 7 de cada mês, mas 
o pagamento deve ser antecipado 
caso a data caia no final de semana 
ou feriado.

Barbosa discute 
com Sindipeças

O ministro da Fazenda, Nelson 
Barbosa, teve reunião nessa sexta-fei-
ra, 11, com os executivos do Sindicato 
Nacional da Indústria de Componentes 
para Veículos Automotores (Sindipe-
ças) para discutir a conjuntura econô-
mica e ações que poderão contribuir 
para a retomada da economia e do 
setor.  Ele teria afirmado para que, por 
enquanto, ele está atuando apenas 
como “diretor financeiro de uma em-
presa”, ouvindo as sugestões para 
depois alocar os recursos e esforços 
para atender as demandas. 

A inadimplência do con-
sumidor subiu 10,5% em fe-
vereiro ante o mesmo mês de 
2015, segundo pesquisa da 
Boa Vista SCPC. No acumulado 
em 12 meses, a alta é de 3,0%. 
Já em fevereiro ante janeiro, na 
série com ajuste sazonal, houve 
queda de 8,7%.

“O aumento da desocupa-
ção no mercado de trabalho, 
a queda dos rendimentos, a 
elevação dos juros e a inflação 
elevada têm contribuído de-
cisivamente para diminuição 
do orçamento das famílias, le-
vando ao atraso nos pagamen-
tos”, dizem os analistas da Boa 
Vista em relatório. Segundo 
a empresa, após três anos de 
estabilidade a inadimplência 
dos consumidores agora dá 
sinais nítidos de que deve au-
mentar de forma considerável 
em 2016.

Na divisão por regiões 
geográficas, a maior alta na 
comparação anual foi no Nor-
deste (17,7%), seguido do 
Norte (16,1%), Centro-Oeste 
(12,3%), Sudeste (8,3%) e 
Sul (6,6%). Já na comparação 
mensal, o recuo mais forte foi 
no Nordeste (-10,7%), com 

Altamiro Silva Junior,
correspondente

Daniela Amorim  
Agência Estado

O volume de serviços 
prestados recuou 5,0% em ja-
neiro de 2016 ante igual mês 
de 2015, já descontados os 
efeitos da inflação, informou 
na manhã dessa sexta-feira, 
11, o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Foi o décimo resultado nega-
tivo consecutivo e o pior de-
sempenho para o mês de ja-
neiro dentro da série histórica 
da pesquisa, iniciada em 2012. 
Em dezembro de 2015 ante 
dezembro de 2014, a redução 
havia tido a mesma magnitu-
de, de 5,0%.

Desde outubro de 2015, 
o órgão divulga índices de 
volume no âmbito da Pesqui-
sa Mensal de Serviços (PMS). 
Antes disso, o IBGE anuncia-
va apenas os dados da recei-
ta bruta nominal, sem tirar a 
influência dos preços sobre o 
resultado. Por esse indicador, 
que continua a ser divulgado, 
a receita nominal caiu 0,1% 

em janeiro ante igual mês de 
2015. Com o resultado de ja-
neiro, o volume de serviços 
prestados acumulou queda 
de 3,7% no acumulado em 
12 meses. A série da Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS) foi 
iniciada em janeiro de 2012. 
Ainda não há dados com ajus-
te sazonal (que permitem a 
análise do mês contra o mês 
imediatamente anterior), por-
que, segundo o IBGE, a des-
sazonalização requer a exis-
tência de uma série histórica 
de aproximadamente quatro 
anos.

Todas as atividades que 
integram a Pesquisa Mensal de 
Serviços registraram queda no 
volume prestado em janeiro 
na comparação com o mesmo 
mês do ano anterior, informou 
o IBGE. Os serviços prestados 
às famílias recuaram 4,1%, 
enquanto os serviços de infor-
mação e comunicação tiveram 
redução de 2,1%. Os serviços 
profissionais, administrativos 
e complementares despenca-
ram 9,1%.

Prestação de serviços 
cai e tem pior resultado

Álvaro Campos
Agência Estado

Centro-Oeste (-9,7%), Norte 
(-9,6%), Sudeste (-8,9%) e Sul 
(-3,6%) na sequência. O indi-
cador de registro de inadim-
plência é elaborado a partir 
da quantidade de novos regis-
tros de dívidas vencidas e não 
pagas informados à Boa Vista 
SCPC pelas empresas credoras.

Nova York - Os recentes 
eventos envolvendo o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, incluindo seu depoimento 
na Polícia Federal, ajudam a 
aumentar ainda mais a incer-
teza em um já difícil cenário 
político no Brasil, afirma a 
agência de classificação de ris-
co Fitch Ratings em um novo 
relatório sobre o País, em que 
alerta para os riscos de piora 
do cenário e do rating sobera-
no brasileiro. 

O acirramento dos âni-
mos na política nos últimos 
dias devem tirar o foco do 
Congresso em aprovar me-
didas econômicas, avalia a 
Fitch. “Esse movimento su-
gere que o foco político e a 
energia do Congresso podem 
ser consumidos em conter as 
consequências do avanço das 
investigações da Lava Jato e os 
procedimentos de impeach-
ment contra a presidente Dil-
ma Rousseff”, afirma a Fitch no 
relatório. Na quinta-feira, 10, o 
Ministério Público de São Pau-
lo pediu a prisão preventiva 
de Lula.  A Fitch ressalta que 
o governo estava planejando 

a reforma da Previdência e a 
introdução de tetos para os 
gastos públicos para melho-
rar as perspectivas fiscais de 
médio prazo e melhorar as ex-
pectativas dos agentes. “Mas 
a situação política pode fazer 
o progresso nestas questões 
bastante difícil”, afirma o rela-
tório

Na última segunda-feira, 
a Fitch revisou para baixo a 
projeção do Produto Interno 
Bruto (PIB) do Brasil em 2016 
e agora espera contração de 
3,5%, acima da queda de 2,5% 
da estimativa anterior Em 
2017, a projeção de cresci-
mento do PIB foi reduzida de 
alta de 1,2% para expansão 
de 0,7%. “Riscos de piora para 
nossas previsões ainda per-
sistem”, afirma o relatório. “O 
contínuo impacto dos níveis 
baixos de confiança dos agen-
tes, incerteza política e ventos 
contrários mais fortes vindos 
do exterior estão por trás da 
decisão de reduzir as proje-
ções”, afirma o relatório ao co-
mentar o corte nas projeções.

A profundidade e a dura-
ção maior da recessão ressal-
tam o risco de que a persis-
tente fraqueza da economia 
pode continuar a piorar a 

consolidação fiscal, por meio 
da queda da arrecadação, res-
salta a Fitch. Com isso, a tra-
jetória da dívida bruta deve 
seguir em alta. Em um evento 
para discutir o Brasil em Nova 
York na última terça-feira, a 
diretora da Fitch especializa-
da no país disse que até agora 
em 2016, a evolução do cená-
rio político e econômico têm 
sido decepcionantes.

A Fitch avalia que um 
processo lento de impeach-
ment e preocupações com a 
piora das contas fiscais devem 
contribuir para manter a con-
fiança dos agentes em níveis 
historicamente baixos, impe-
dindo a recuperação do PIB. 
Ainda no mercado doméstico, 
o aumento do desemprego 
deve contribuir para reduzir o 
consumo. A elevada incerteza 
política e perspectiva de PIB 
fraco devem provocar outra 
queda nítida no investimen-
to privado, afirma o relatório, 
destacando que em 2015 já 
houve recuo de 14%. No cená-
rio externo, os fantasmas para 
o Brasil são a desaceleração da 
China, a ameaça de mais que-
das nos preços das commodi-
ties e o estresse no mercado 
financeiro.

Eventos envolvendo Lula 
aumentam a incerteza política

AGênCIA de ClASSIFICAçãO de RISCO

O Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) assinou 
na última quinta-feira, na As-
sociação Comercial do Rio de 
Janeiro, acordo de cooperação 
técnica com o Instituto Nacio-
nal da Propriedade Industrial 
(Inpi) para melhorar o acesso 
dos pequenos negócios à pro-

teção de seus principais ativos 
intangíveis, como marca, de-
sign de embalagens e produ-
tos, programas de computador 
e patentes de tecnologia, de 
modo a ampliar a competiti-
vidade do setor. O presidente 
do Inpi, Luiz Otávio Pimentel, 
disse que a proteção dos ati-
vos intangíveis vem subindo 
no Brasil, mas não na medida 
do crescimento dos pequenos 

negócios. O presidente do Se-
brae nacional, Guilherme Afif 
Domingos, disse que o acor-
do vai derrubar o mito de que 
patente é uma coisa complica-
da. Os pedidos de patentes de 
microempreendedores indivi-
duais (MEI), microempresas 
e empresas de pequeno porte 
representaram 11% do total 
de depósitos (33.043) feitos 
no ano passado

Acordo do Sebrae com o Impi 
melhora proteção dos produtos

PeQUenOS neGÓCIOS

O Banco Central divulgou 
ontem circular que amplia a 
base de dados do Sistema de 
Informações de Crédito (SCR), 
permitindo um controle maior 
das operações no setor.

A partir de 30 de junho, 
informações de clientes cujas 
operações totalizem mais de 
R$ 200 passam a ser dispo-
nibilizadas no sistema. Atual-
mente, essas informações são 
fornecidas para obrigações de 
valor igual ou superior a R$ 1 
mil. O SCR é um banco de da-
dos e pode ser consultado pe-

los próprios clientes, pelo Ban-
co Central e pelas instituições 
financeiras, desde que tenham 
autorização específica dos 
clientes. A medida aumenta o 
número de clientes que pode-
rão consultar os registros no 
sistema, além de permitir que 
as instituições financeiras am-
pliem sua capacidade de ava-
liação de risco de crédito. Com 
a ampliação, a disponibilização 
de dados de clientes passa de 
77 milhões para 115 milhões. 
Ou seja, 38 milhões a mais do 
que liberava o sistema.

BC eleva controle sobre 
a operação de crédito

Alana Gandra
correspondente

Famílias não fecham contas no final do mês devido ao aumento do desemprego, recuo de rendimentos, inflação e juros altos



O aniversariante 
de hoje, Edinewton 
César e Zélia na 
festa Forró Vip, 
no ano de 2007 no 
Paço dos Leões.

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Goretti Zenaide
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Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide

Empresários César Dan-
tas, Ana Cláudia Rolim, 
Raquel Góes e Marilene 
Motta, Sras. Juceli Mon-
teiro de Oliveira, Viviane 
Moura Teixeira Gouveia, 
e Maria do Socorro Vilar 
de Carvalho, psicóloga 
Fátima Sobreira Souto, 
médicos Gutenberg Bo-
telho e Jackeline Fer-
reira, executivo Paulo 
Roberto Neiva Gouvêa, 
ex-vereador Tavinho 
Santos, escritora Balila 
Palmeira.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   Estão de casamento marcado para o dia 21 de maio os jovens advogados Luciana 
Veloso e João Manoel de Medeiros.

FOTO: Dalva Rocha

Alegria, alegria no lançamento do Futebol Solidário promovido pela Rádio Tabajara e que vai arrecadar 
alimentos para o Hospital Padre Zé, através de uma partida de futebol envolvendo os veteranos de 
João Pessoa e Campina Grande marcada para o próximo dia 20 no Almeidão. O lançamento foi no res-
taurante Panorâmico, do Esporte Clube Cabo Branco, com presenças do arcebispo dom Aldo Pagotto, 
do desembargador Júlio Aurélio representando o hospital, secretários João Azevedo e Tibério LImeira, 
Maria Eduarda, da Rádio Tabajara, Tavinho Santos que está hoje aniversariando, Ruth Avelino, da PBTur, 
Sandra Marrocos da Fundac, Guilherme Carvalho e Zezinho do Botafogo, entre outros.

 Apesar de muitos avanços, 
milhões de mulheres estão per-
dendo terreno em sua busca por 
igualdade no mundo do trabalho.
 É o que diz o relatório da 
Organização Internacional do 
Trabalho - OIT, lançado na última 
segunda-feira.

Foto: SecomPB

No Appetito Trattoria: Helena Almeida, Palowa Arcoverde e Cely Furtado

FOTO: Goretti Zenaide

   A professora Luciana Valentim lembrando que acontece hoje e amanhã o Curso 
de Reiki níuvel II que atua de forma mais intensa nos níveis mental e emocional das 
pessoas.  As aulas serão realizadas na Escola OM de Yoga, nos Bancários.

Estimados Hélia e Gutenberg Botelho, ele está hoje aniversariando

   Na Domus Hall, no Manaíra Shopping, a cantora e atriz Larissa Manoela, de apenas 
15 anos, faz a alegria da garotada com apresentação única às 18h. A jovem estrela participou 
das séries “Mothern” da GNT, “Dalva e Herivelto; uma canção de amor”, da Globo, das novelas 
“Corações Feridos” e “Cúmplices de um Resgate”, da SBT.

Lançamentos na Livraria do Luiz
A EDITORA da Universidade Federal da Paraíba e a 

Livraria do Luiz, com apoio do IHGP, APL, Unipê e GJHR, 
promovem hoje o lançamento de várias publicações.

São elas “A Revolução Estatizada”, de José Octávio 
de Arruda Mello, “Crônica: a arte do útil e do fútil”, de 
Wellington Pereira, “Heróis de uma Revolução Anunciada ou 
Aventureiros de um Tempo Perdido”, de Gilbergues Santos, 
“Nova Leitura Crítica de Jorge Amado”, de Sudha Swarnakar, 
“Dinâmicas atuais de trabalho na Paraíba” e “Capitalismo 
contemporâneo: olhares multidisciplinares”, de Leonardo 
de Araújo e Motta.

“Hoje é sábado, amanhã 
é domingo. Amanhã não 
gosta de ver ninguém bem. 
Hoje é que é o dia do 
presente. O dia é sábado”

“A gente nunca espera 
encontrar um amor no 
sábado à noite, a gente se 
depila porque espera sempre 
encontrar o lobo mal”

VINICIUS DE MORAES ANA DA MATA

40 anos

EM NOSSAS 
mãos, convite para 
comemorar os 
gloriosos 40 anos 
do colunista Fábio 
Bernardo. 
A festa será na 
próxima quinta-feira 
às 21h na Pink 
Elephant.

ESTÃO abertas 
as inscrições para 
primeira convocatória 
do Dele - Diploma de 
Espanhol como Língua 
Estrangeira, promovida 
pelo CNA Ruy Carnei-
ro. As provas serão 
realizadas no dia 15 
de abril e a escola 
oferece curso prepa-
ratório para o diploma, 
que é requisito para 
seleções de mestrado 
e doutorado no País 
e no exterior. Mais 
informações pelo tele-
fone 3044-8000.

Espanhol

Diálogo

A FUNESC abriu 
ontem a exposição 
“Diálogo”, no Espaço 
Expositivo Mezanino 
2, do Espaço Cultural 
José Lins do Rego.

A mostra, em 
homenagem ao Mês 
da Mulher, é compos-
ta de obras da artis-
ta visual Cristina Car-
valho e da fotógrafa 
Li Vasc., cujo horário 
de visitação é das 8h 
às 22h, com entrada 
gratuita e fica até o 
dia 22 de abril.

   A Legião da Boa Vontade entregou na última terça-feira kits de material 
pedagógico e uniformes da camapnha “Criança Nota 10 - Proteger a Infância é Acreditar 
no Futuro”. Foi no Centro Comunitário da instituição no bairro Novo Horizonte, em Campina 
Grande, beneficiando crianças e adolescentes carentes.

Maria Brasileira
FOI INAUGURADA em João Pessoa a empresa 

“Maria Brasileira”, especializada em prestação de 
serviços voltados à limpeza e cuidados domésticos 
e comerciais.

A empresa tem à frente os paraibanos Reginaldo 
Acioly e Laíne Meira que oferecem prestadores de 
serviços selecionados para cuidar de residências ou 
empresas, bem como acompanhamento a crianças e 
idosos.

Mulheres de ontem e de hoje

O GOVERNO do Estado, através do Patrimônio 
Histórico e Artístico da Paraíba vai promover na próxima 
terça-feira o debate “Mulheres Paraibanas de Ontem e 
de Hoje!”, participação de Cassandra Figueiredo (mediadora), 
Rosane Coutinho, Márcia Albuquerque Thamara Duarte 
e Joana Belarmino.

Será às 14h no auditório do Iphaep. 

Presenças bacanas de Zilma Navarreti e Ildenir Palitot

FOTO: Goretti Zenaide

Mulheres empreendedoras

ACONTECE hoje o Talk Show “Mulheres Empreende-
doras” uma promoção do Congresso “Campeões de Venda 
e Atendimento” que começa às 9h no Ouro Branco Praia 
Hotel, em Tambaú.

O evento terá as presenças de mulheres que se desta-
caram em suas áreas de atuação, a exemplo da odontóloga 
Taís Cristina da Rosa, do Atelier do Sorriso São Rafael.
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Copa América desfalca 
vários clubes durante o 
Campeonato Brasileiro 

rodrigão

Artilheiro do Brasil em 2016
Ele já marcou 13 gols na 
temporada e desperta o 
interesse de clubes

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 12 de março de 2016

O técnico Francisco Diá está provando 
que a máxima do futebol que diz " a melhor 
defesa é o ataque", ainda está bem viva, nos 
tempos atuais, apesar dos muitos esquemas 
táticos, muito futebol de resultado e teorias, 
que nada têm a ver com que o torcedor gosta 
de ver em campo. O Campinense vem provan-
do, que com um elenco mediano e uma boa 
dose de coragem de um treinador, é possível 
fazer sucesso no futebol burocrático e pre-
visível dos tempos modernos. A Raposa vem 
jogando simples e empolgando. Um futebol 
para frente, não importa onde jogue. Recuar e 
temer o adversário, jamais. O resultado disto 
é uma invencibilidade e uma bela campanha 
no Campeonato Paraibano e do Nordeste.

A verdade é que a Raposa não respeita 
mais ninguém. Quem partir para cima do 
time de Francisco Diá, toma gol de contra
-ataque. Estou enaltecendo o trabalho do 
técnico rubro-negro, porque entra jogador 

e sai jogador, e o time continua melhorando, 
jogo após jogo. Isto mostra, que além de um 
bom elenco, o Campinense tem um grupo, 
que cumpre à risca o que determina o seu 
treinador.

E quando um grupo está unido em torno 
de um comando, os resultados aparecem, e 
algumas estrelas começam a se sobressair. 
Este é o caso do meia Roger Gaúcho e do 
artilheiro do Brasil, Rodrigão. Jogadores 
de talentos indiscutíveis, e que não devem 
demorar muito no futebol da Paraíba. Mas 
na verdade, eles são estrelas de uma conste-
lação, porque quando não jogam, os reser-
vas os substituem, sem que o time perca a 
qualidade. 

É por essa e outras, que o Campinense é 
o primeiro do grupo A da Copa do Nordeste, 
e já aparece como um dos favoritos ao título 
da competição. Em relação ao Paraibano, a 
superioridade diante das outras equipes é 

gritante, e só um milagre tirará o título das 
mãos da Raposa.

Botafogo decadente
Enquanto o Campinense sobe, o Bota-

fogo desce a ladeira. Depois de dois anos 
de muito sucesso, com as conquistas do 
Campeonato Paraibano e Brasileiro da Série 
D, o Belo acumula decepções nas competi-
ções que vem participando. Foi o lanterna 
da Copa Nordeste do ano passado, perdeu 
o Campeonato Paraibano e não fez uma boa 
campanha no Brasileiro da Série C.

Em 2016, vem liderando o seu grupo no 
Campeonato Paraibano, com um futebol que 
não vem agradando a sua torcida. Na Copa 
Nordeste, outro fiasco. É o lanterna do grupo 
D, tendo vencido apenas o Fortaleza, que 
atravessava problemas de atraso salarial e 
motim de jogadores para derrubar o técnico. 

O empate contra o River, jogando em 

casa, de forma covarde, chamando o adver-
sário para cima dele, mostrou, de uma vez 
por toda, que é apenas um time para fazer 
uma boa campanha no Campeonato Paraiba-
no. O Belo está muito longe do que prometeu 
a diretoria e o que acreditou a sua torcida.

Com jogadores fracos e com um time 
sem objetividade do meio campo para frente, 
o Botafogo caminha para mais outra tempo-
rada de fracasso. Se não houver mudanças 
e reforços, está fadado a brigar para não ser 
rebaixado na Série C, e no máximo chegar em 
segundo lugar no Campeonato Paraibano. E 
olhe se não for eliminado da Copa do Brasil 
pelo inexpressivo Lins, do interior paulista.

Duda Santos
Na matéria principal de ontem, me 

referi a superintendente da Rádio Tabajara, 
como sendo Duda Mendonça. Na verdade, o 
nome dela é Duda Santos. Desculpe.

A melhor defesa é o ataque

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Classificação

Grupo A 
Times PG J V E D GP GC SG
1o Campinense-PB 13 5 4 1 0 9 3 6 
2o Salgueiro-PE 7 5 2 1 2 5 4 1 
3o ABC-RN 4 5 1 1 3 6 9 -3
4o Imperatriz-MA 4 5 1 1 3 5 9 -4
Grupo B
1o CRB-AL 9 5 3 0 2 8 5 3 
2o América-RN 8 5 2 2 1 6 5 1 
3o Coruripe-AL 7 5 2 1 2 6 7 -1 
4o Estanciano-SE 4 5 1 1 3 3 6 -3 
Grupo C
1o Bahia-BA 15 5 5 0 0 11 2 9 
2o Santa Cruz-PE 10 5 3 1 1 7 3 4 
3o Juazeirense -BA 2 5 0 2 3 4 8 -4
4o Confiança-SE 1 5 0 1 4 2 11 -9
Grupo D
1o Sport-PE 8 5 2 2 1 9 7 2 
2o Fortaleza-CE 7 5 2 1 2 7 6 1 
3o River-PI 6 5 1 3 1 7 8 -1 
4o Botafogo-PB 5 5 1 2 2 5 7 -2 
Grupo E
1o Ceará-CE  10 5 3 1 1 12 4 8 
2o V. da Conquista-BA 10 5 3 1 1 6 3 3 
3o Sampaio-MA 7 5 2 1 2 6 5 1 
4o Flamengo-PI 1 5 0 1 4 0 12 -12

Última rodada

Dia  23/3 -Quarta-feira - 
21h45
Sport-PE x  Botafogo-PB
Campinense-PB  x  ABC-RN
Confiança-SE x  Juazeirense-BA
Sampaio-MA x Flamengo-PI
River-PI x  Fortaleza-CE

América-RN  x Coruripe-AL
Botafogo-PB x  River-PI
Salgueiro-PE  x  Imperatriz-MA
Ceará-CE x V. da Conquista-BA
Bahia-BA x Santa Cruz-PE

Ele virou sinônimo de 
gol, e vem fazendo a festa 
do torcedor do Campinense. 
Rodrigão se tornou o cara, o 
maior artilheiro do futebol 
brasileiro, neste início de 
temporada. Com mais 3 gols 
marcados contra o Impera-
triz, no Maranhão, o atacan-
te da Raposa chegou a 13 na 
atual temporada, que come-
çou há menos de 2 meses. 
O desempenho do atleta já 
começou a despertar o in-
teresse de muitos clubes, e 
dificilmente ele continuará 
no Rubro-Negro, no segun-
do semestre.

O próprio presidente 
do Campinense, Williams 
Simões, confessa que vem 
recebendo propostas para 
a aquisição do jogador, e al-
gumas tentadoras. Mas ele 
faz questão de ressaltar que 
o atleta tem contrato com o 
clube de 3 anos, e só sairá 
por uma grande oferta, ou 
o pagamento de uma multa 
rescisória bastante alta. A 
situação começa a preocu-
par os torcedores, que não 
querem a saída do ídolo. 
Sabendo disso, Rodrigão 
mandou um recado para a 
galera.

“Estou muito feliz aqui 
no Campinense, e pretendo 
ficar aqui, pelo menos, até o 
final do Campeonato Parai-
bano e da Copa do Nordes-
te. Quero ver o Campinense 
campeão Paraibano, e na 
Série D do Campeonato Bra-
sileiro”, disse Rodrigão.

Um dado interessan-
te na curta história de Ro-
drigão no futebol, já que o 
atleta tem apenas 22 anos, 
é que há pouco tempo ele 
chegou a pensar em desistir 
da carreira de jogador. Após 
não ter passado em alguns 
testes, o atacante ficou de-
sanimado, e estava propen-
so a desistir da profissão, 
quando foi encontrado pelo 
gerente de futebol do Cam-
pinense, Luciano Mancha. 
Ao chegar no Rubro-Negro, 
no ano passado, Rodri-
gão viu seu futebol crescer 
aos poucos, até se tornar o 
maior ídolo do clube atual-

mente, e o grande artilheiro 
do Brasil. 

O ano está apenas co-
meçando, mas Rodrigão já 
é um dos favoritos a ven-
cer o prêmio Friedenreich, 
que é oferecido pela Rede 
Globo, ao artilheiro do ano. 
Ele lidera a corrida, com 13 
gols, seguido de Hernane 
Brocador, do Bahia, Kleber 
o Gladiador, do Coritiba, Al-
selmo, do Fortaleza, e Tiago 
Amaral, do Volta Redonda, 
todos com 8 gols. 

O prêmio começou a ser 
dado em 2008, quando foi 
conquistado por Keirrison, 
do Coritiba, com 41 gols na 
temporada. No Paraibano 
também lidera a artilharia 
com sete gols, além da Copa 
do Nordeste com seis gols, 
também em primeiro lugar. 

Foto: Pedro Nunes/Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Chances diminuem na Copa do Nordeste
Um empate com sabor de 

derrota e, praticamente, a eli-
minação antecipada de mais 
uma Copa Nordeste. Só um 
milagre de golear o Sport, em 
plena Ilha do Retiro, e se não 
houver vencedor no confronto 
entre River e Fortaleza, em Te-
resina, classificaria o Belo para 
a próxima fase da competição. 
Mas para o zagueiro Magno Al-
ves, enquanto houver chances 
matemáticas, o time vai conti-
nuar lutando.

"Agora ficou muito difícil, 
depois deste empate aqui con-
tra o River, após estarmos ven-
cendo até poucos minutos an-

tes do final do jogo. Mas nada 
é impossível, enquanto houver 
chances matemática, nós con-
tinuaremos lutando por esta 
classificação", disse o zaguei-
ro, que não culpa a defesa pelo 
gol sofrido. "recuamos muito e 
chamamos o River para o nos-
so campo. E o gol inclusive foi 
de um atleta que veio de trás, 
sem marcação", completou.

Com apenas 5 pontos, e 
atualmente na lanterna do gru-
po D, o Belo só somou apenas 
10 pontos nas últimas  edições 
da Copa Nordeste. Em 2014 
foi eliminado na primeira fase, 
com 6 pontos. No ano passado, 

foi o pior de todos os partici-
pantes, com apenas 1 ponto. 

Ontem, na reapresenta-
ção, o clima não era dos melho-
res, e nem poderia ser. Mas to-
dos no clube querem esquecer 
rápido o jogo contra o River, e 
focar no Campeonato Parai-
bano. Amanhã, o Belo volta a 
campo, desta vez, para enfren-
tar o Sousa, às 16 horas, no Al-
meidão, pela oitava rodada da 
competição estadual. Ao con-
trário da Copa do Nordeste, no 
Campeonato Estadual, o Bota-
fogo está bem, e já classificado 
para a próxima fase da compe-
tição. O time tem 15 pontos, e 

é líder do grupo B. Mesmo per-
dendo, não será alcançado pelo 
segundo colocado, o Treze, que 
tem apenas 11 pontos.

O técnico aparenta tran-
quilidade com a situação, e 
não adiantou a escalação da 
equipe para enfrentar o Dinos-
sauro. Segundo ele, o momento 
é de descansar a equipe e ver 
quais os jogadores que estão 
em melhores condições para 
ser escalados. Ele também não 
adiantou se vai poupar atletas, 
visando a estreia na Copa do 
Brasil, prevista para a próxima 
quarta-feira, em Lins-SP, contra 
o Linense.

BOTAFOGO

O atacante Rodrigão 
já marcou 13 gols na 
temporada, sendo 
destaque no Parai-
banao e Copa do 
Nordeste
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Rugby brasileiro encara torneio
no Canadá de olho na Rio 2016
Seleção vai enfrentar as 
melhores equipes do 
mundo em Vancouver

A Seleção Brasileira 
Masculina de Rugby Se-
vens disputa, hoje, a eta-
pa de Vancouver da Série 
Mundial. Os tupis entram 
na competição como con-
vidados e têm a chance de 
enfrentar os principais ad-
versários das Olimpíadas 
do Rio de Janeiro. O Brasil 
encara o torneio como um 
importante desafio na pre-
paração para os Jogos.

“Nosso ano olímpico 
começou muito bem, com 
grandes conquistas para o 
rugby brasileiro. Queremos 
seguir nesta crescente para 
chegar da melhor maneira 
possível e fazer bonito nos 
Jogos Olímpicos”, disse Gus-
tavo Albuquerque, o Rambo.

A etapa de Vancou-
ver é a sexta da temporada 
2015/16 e a primeira com a 
presença dos tupis. Na pri-
meira fase, o Brasil está no 
Grupo C, ao lado da África do 
Sul, da Argentina e da Escó-
cia, que nos Jogos fará parte 
da equipe da Grã-Bretanha. 
Vai ser o terceiro torneio 
do ano para o Brasil, que foi 
vice-campeão em Viña del 
Mar, com direito a vitórias 
inéditas sobre Uruguai, Áfri-
ca do Sul e Estados Unidos.

“Esperamos fazer um 
ótimo torneio em Vancou-
ver. Apesar de o grupo ser 
novo, com jogadores expe-
rientes e outros que nun-
ca haviam jogado o Sevens 
juntos, é um grupo com al-
tas qualidades técnica e fí-
sica e todos muito bem trei-
nados”, disse Rambo.

A TABELA
Hoje
14h30 - África do Sul x Escócia

14h52 - Argentina x Brasil

15h14 - Fiji x Samoa

15h36 - Quênia x Portugal

15h58 - Estados Unidos x França

16h20 - Nova Zelândia x Inglaterra

16h42 - Austrália x Rússia

17h04 - País de Gales x Canadá

18h06 - África do Sul x Brasil

18h28 - Argentina x Escócia

18h50 - Fiji x Portugal

19h12 - Quênia x Samoa

19h34 - Estados Unidos x Inglaterra

19h56 - Nova Zelândia x França

20h18 - País de Gales x Rússia

20h40 - Austrália x Canadá

21h54 - Escócia x Brasil

22h16 - África do Sul x Argentina

22h38 - Samoa x Portugal

23h - Fiji x Quênia

23h22 - França x Inglaterra

23h44 - Estados Unidos x N. Zelândia 

00h06 - Austrália x País de Gales

00h28 - Rússia x Canadá

Amanhã
FINAIS - A partir das 14h40

Faltando pouco mais de 
cinco meses para os Jogos 
Olímpicos, a Seleção Brasileira 
Feminina de Handebol iniciou 
nesta semana, na Áustria, mais 
um ciclo de treinos visando a 
competição. Alçada ao posto 
de favorita ao pódio depois do 
inédito título mundial na Sér-
via, em 2013, a equipe ficará 
na cidade de Maria Enzersdorf 
até o dia 16, quando embarca 
para a Noruega. Lá, jogará en-
tre 18 e 21 de março o Quatro 
Nações, diante do time da casa, 
da Espanha e da Alemanha, to-
dos adversários top. Destes, as 
norueguesas, atuais campeãs 
olímpicas e mundiais, e as es-
panholas, estão garantidas no 
Rio 2016.

Para o técnico Morten 
Soubak, os testes serão pri-
mordiais e mostrarão desde 
já que o caminho até o pódio 
dentro de casa não será fácil. 
De acordo com o técnico, o 
número de candidatos a uma 
medalha na Cidade Maravi-
lhosa talvez seja o maior de 
uma modalidade disputada 
no Rio de Janeiro.

“Ainda não sabemos 
quem são todas as seleções 
classificadas, mas arrisco di-
zer que dez das 12 equipes 
terão chances de medalha. 
Por isso, temos que entrar 
em quadra com foco total. 
Os jogos serão decididos no 
detalhe, assim como no Mun-
dial”, disse Morten.

Apesar da queda nas 
oitavas de final no último 
Mundial, quando caiu para 
a Romênia, Morten Soubak 
não irá mudar o estilo ou o 
conceito do time. Para o téc-
nico, não existe sequer tem-
po hábil para isso. As fases 
de treino - serão três a mais 
depois dessa - servirão para 
ajustar detalhes.

“Vamos continuar com 
o nosso estilo. Temos apenas 
que ajustar alguns detalhes 
e ver o que podemos me-
lhorar. Não teremos grandes 
surpresas na parte tática, até 
porque não há muito tempo 
para isso. Mas temos totais 
condições de alcançar o pó-
dio”, garantiu o técnico.

Técnico prevê disputa por uma 
medalha muito acirrada no Rio

HANDEBOL

A Seleção Brasileira de 
Futebol de 5 dará início à 3ª 
Fase de Treinamento no pró-
ximo dia 27, no Rio de Janei-
ro. As atividades ocorrem até 
o dia 5 de abril. A lista de con-
vocação aparece com uma 
grande novidade. Trata-se de 
Maurício Dumbo, angolano 
recém-naturalizado brasilei-
ro. O jogador da AGAFUC-RS 
se destacou em terrítório na-
cional nos últimos anos e foi 
eleito o melhor jogador da 
última Copa CAIXA Loterias 
– Série A, quando a equipe 
gaúcha sagrou-se campeã.

Antes disso, a Seleção 
Brasileira tem um compro-
misso. A equipe já está em 
Fuzhou, na China, onde dis-
putará um minitorneio. A 
seleção é comandada pelo 
paraibano Fábio Luiz Ribei-

Brasil inicia treinamentos com a
participação de cinco paraibanos

FUTEBOL DE 5

A Confederação Brasilei-
ra de Boxe definiu na última 
quinta-feira os seis pugilistas 
que vão ocupar as vagas que 
foram destinadas ao país-se-
de nos Jogos Olímpicos. Além 
de Robson Conceição (60kg), 

que conquistou a classifica-
ção pelo Mundial de 2015, 
a lista tem cinco nomes no 
masculino e mais Adriana 
Araújo, na categoria leve 
(60kg).

O Brasil ainda pode clas-

Confederação define atletas que
vão competir nas Olimpíadas

BOXE

sificar outros nomes para os 
Jogos. Desde ontem, a equipe 
disputa o Pré-Olímpico das 
Américas de boxe, em Bue-
nos Aires, na Argentina. São 
12 pugilistas brasileiros em 
ação - nove no masculino e 
três no feminino. O torneio 
na capital hermana coloca 
em jogo 26 vagas para as 
Olimpíadas.

Todos os nomes da lista 
vão para o Pré-Olímpico das 
Américas. A ideia da CBBoxe 
era que, caso conquistassem 
uma nova vaga na disputa, 
os pugilistas abririam espa-
ço para outros lutadores do 
país.

A entidade também 
aguarda uma posição oficial 
sobre a presença de pro-
fissionais nos Jogos. Caso a 
ideia se confirme, Esquiva 
Falcão participaria do Pré-O-
límpico Mundial, em julho, 
e tentaria uma vaga no Rio 
2016.

ro, ex-goleiro, e ainda pos-
sui mais quatro jogadores. 
O goleiro Milton Pereira, o 

fixo Damião Robson e os alas 
Marcos José e Severino Ga-
briel.

Maurício Dumbo é a novidade na equipe que viajou para a China

Robson Conceição é o principal nome do boxe brasileiro na Rio 2016

Os tupis, como 
são chamados os 
brasileiros, estreiam 
contra a Argentina 
neste sábado

FOTOS: Reprodução

Morten Soubak 
diz que não muda 
o estilo de jogar 
da seleção



Clubes serão os mais prejudicados
copa américa

Tabela do Brasileiro 
mostra os problemas
durante o mês de junho

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 12 de março de 2016

A relação entre seleções e clu-
bes segue tendo problemas. Agora, 
a realização da Copa América Cen-
tenário, que tomará todo o mês de 
junho, fará com que as principais 
equipes brasileiras fiquem sem al-
guns de seus melhores jogadores 
no período com mais jogos do Cam-
peonato Brasileiro.

A CBF divulgou, na última 
quinta-feira, as datas que serão rea-
lizadas as 38 rodadas do Brasileiro. 
E é exatamente o período que será 
realizada a Copa América que tem 
o maior número de partidas marca-
das.

Durante junho, os times bra-
sileiros jogarão oito vezes no cam-
peonato nacional. Entre as partidas 
estão clássicos como Corinthians 
x Santos, no dia 1º de junho; Pal-
meiras x Corinthians e Atlético-MG 
x Cruzeiro, dia 12, além de outros 
grandes confrontos.

Para se ter uma ideia, as con-
vocações das seleções nacionais 
para as próximas duas rodadas das 
Eliminatórias irão tirar dez atletas 
dos clubes da Série A. Entre eles es-
tão nomes importantes como Bal-
buena, do Corinthians; Cazares, do 
Atlético-MG; Guerrero, do Flamen-
go; Ricardo Oliveira e Lucas Lima, 
do Santos;  Arrascaeta, do Cruzeiro; 
Alisson, do Internacional; e Marce-
lo Grohe, do Grêmio.

Com o retorno de jogadores 
lesionados - exemplo de Elias, do 
Corinthians - e a possibilidade de 
membros da seleção olímpica - na 
última lista foram 11 que estão no 
Brasil - serem testados no time 
principal de Dunga, a quantidade 
de desfalques promete aumentar e 
se aproximar a 20.

Ainda em recuperação de 
uma lesão muscular grau 1, 
com edema, na coxa direita, 
o colombiano Riascos deve 
desfalcar o Vasco no duelo 
de amanhã, diante do Bangu, 
válido pela primeira rodada 
da Taça Guanabara. O ata-
cante não treinou com bola 
em nenhum dia nessa semana 
e só reapareceu no gramado 
nos dois últimos dias ao lado 

do gerente científico Alex 
Evangelista para dar algumas 
voltas ao redor do gramado.

Companheiro de ataque 
de Riascos, Jorge Henrique 
adiantou em entrevista co-
letiva que o colombiano 
deve mesmo ficar fora des-
ta partida. A expectativa 
é de que ele retorne já no 
duelo contra o Boavista, na 
segunda rodada. Apesar do 

desfalque, o camisa 11 vas-
caíno diz que atuar ao lado 
de Thalles não muda muito 
para ele:

“Acho que ele não vai jo-
gar. Mas muda pouco. O Rias-
cos é um pouco mais rápido, 
mas o Thalles vem marcando 
gols e nos ajudando bastan-
te. Não precisa mudar nada. 
Acho que o Riascos não deve 
jogar, até porque não trei-

nou direito durante a sema-
na. Outro que não apareceu 
no gramado nos últimos dias 
foi o também atacante Eder 
Luis. Ele levou uma pancada 
na perna direita no duelo 
diante do Bonsucesso e vem 
fazendo tratamento junto 
com o departamento médico 
do Vasco. A presença dele no 
duelo diante do Bangu ainda 
é dúvida.

riascos pode ser desfalque amanhã contra o Bangu
VASCO

O Vasco, do meia 
Andrezinho, joga 
amanhã contra 
o Bangu pelo 
Carioca

Com a volta de três jogadores, 
o técnico Marcelo Martelotte de-
finiu a equipe que enfrenta o Sal-
gueiro, amanhã, pelo Campeonato 
Pernambucano. Na quarta posição 
do Estadual, com oito pontos, o 
Tricolor do Arruda tem duas mu-
danças em relação a equipe que 
venceu o Confiança-SE, na última 
quarta (9), pelo Nordestão.

No treinamento dessa sexta-
feira (11), no Arruda, o time do 
Santa Cruz contou com os retor-
nos do zagueiro Leonardo, o meia 
Leandrinho e o atacante Keno, 
que foram poupados na quinta 
(10). Com isso, Martelotte armou 
o time titular com: Tiago Cardoso; 
Everton Sena, Alemão, Leonardo e 
Tiago Costa; Wellington Cézar, Lu-
cas Gomes e Leandrinho; Raniel, 
Arthur e Keno.

Com uma lesão na perna direi-
ta, o atacante Wallyson apenas rea-
lizou trabalhos físicos no vestiário 
e está fora do confronto contra o 
Carcará. Na última quinta, ele foi li-
berado pela diretoria tricolor para 
uma audiência em Natal-RN. Já a 
outra mudança é a saída do meia 
João Paulo, suspenso pelo terceiro 
cartão amarelo, e a entrada do vo-
lante Lucas Gomes.

Além de Wallyson, o Tricolor 
do Arruda teve mais seis ausên-
cias no treinamento dessa sex-
ta (11): o lateral esquerdo Allan 
Vieira (cansaço muscular) e os 
atacantes Lelê (coxa) e Grafite 
(hematoma no glúteo) continuam 
no departamento médico coral. Já 
os alas Lucas Ramón e Vítor, além 
do atacante Ítalo Borges, estão na 
transição.

Adriano vai jogar a quarta divisão

Marcelo Martelotte comanda o Santa Cruz contra o Salgueiro amanhã

Salário milionário, jogos com 
casa cheia e até o retorno à seleção. 
Não há dúvidas sobre o sucesso da 
empreitada de Kaká com o Orlando 
City no futebol dos Estados Uni-
dos. Assim como é indiscutível que 
Adriano encontrará um cenário 
distinto na Flórida. Apesar de estar 
mudando para a cidade ao lado do 
antigo companheiro de seleção, o 
Imperador terá pela frente uma rea-
lidade bem mais modesta no Miami 
United, clube em que foi apresenta-
do na noite da última quinta-feira 
e que disputa a NPSL, equivalente 
à quarta divisão americana. Expe-
riência mais próxima da vivida por 
Romário na Flórida, quando atuou 
pelo Miami FC, em 2006.

“Espero mostrar meu potencial 
e ajudar o Miami United a subir de 
nível” afirmou Adriano durante a 
coletiva de imprensa que oficiali-
zou sua chegada ao clube.

O fato é o que o novo time do 
Imperador ainda terá que galgar 
muitos degraus para alcançar o ní-
vel principal do futebol nos Estados 
Unidos. Com modelo semelhante ao 
de outros esportes no país, o “soc-
cer” também se organiza em ligas. 
A principal delas é a Major League 
Soccer (MLS), espécie de primei-
ra divisão, que cresce a cada ano e 
conta com nomes de expressão do 
futebol mundial, como Steven Ger-
rard, David Villa e Andrea Pirlo. É lá 
que está o Orlando City de Kaká.

O melhor jogador do Mundo 
de 2007 é um dos principais garo-
tos-propaganda da MLS e o rosto do 
futebol na Flórida atualmente. Kaká 
chegou ao Orlando para a estreia do 
clube na elite, em 2015, com status 
de maior salário da liga: 7,16 mi-

Martelotte muda a equipe 
para enfrentar o Salgueiro

Jogador em nova realidade 
no futebol norte-americano

SANTA CRUZ ADRIANO

lhões de dólares por ano (cerca de 
R$ 2,2 milhões por mês).

Dentro de campo, o brasileiro 
não conseguiu classificar o time aos 
playoffs, mas foi o grande respon-
sável por atrair milhares de fãs ao 
Citrus Bowl em toda a temporada, 
garantindo ao Orlando a segunda 
melhor média de público no cam-
peonato: 32.847 torcedores por 
jogo.   

No último fim de semana, o 
clube de Kaká estreou na tempora-
da 2016 da MLS contra o Real Salt 
Lake – empate heroico em 2 a 2. Le-
sionado, o brasileiro não entrou em 
campo, mas viu das tribunas o es-
tádio mais uma vez lotado: 60.147 
torcedores.

Daniel alves vê 
o mundo do 
futebol muito
prostituído

Daniel alves é conhecido 
por dizer frases firmes e nada 
padronizadas durante suas 
entrevistas. E a história se re-
petiu ao falar com a emissora 
de televisão espanhola canal 
#0, na qual comentou sobre o 
futebol fora de campo.

"Quando me aposentar, 
tentarei não querer saber do 
mundo do futebol, está cada 
vez mais prostituído e com-
plicado, cada vez mais se fala 
menos de futebol. para o que 
ama uma coisa, acaba des-
gastando e acaba perdendo 
a intenção e o interesse de 
seguir neste mundo", afirmou 
o lateral direito do Barcelona.

"como eu digo certo tipo 
de coisas, as pessoas pensam 
que é porque eu tenho uma 
posição social diferente de-
las, mas parece que eu jogo 
futebol por dinheiro, mas não 
jogo por dinheiro, jogo porque 
amo", declarou o defensor 
brasileiro.

Sobre o que se passa 
dentro das quatro linhas, Da-
niel alves falou sobre o retor-
no do perfil voltado à posse 
de bola do time catalão.

"Quando você tem uma 
filosofia e vem de muitos 
anos, é difícil não voltar ao 
que era. ao final, é uma ques-
tão de tentar mudar as pe-
ças", disse.

FoToS: reprodução



Pelo menos na 1ª fase a 
seleção não enfrentará 
a potência mundial

Brasil escapa dos EUA em sorteio
BASQUETE OLÍMPICO 2016

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 12 de março de 201620

Em sorteio realizado on-
tem à tarde na Suíça, foram de-
finidos os grupos dos torneios 
de basquete masculino e femi-
nino da Olimpíada do Rio de 
Janeiro, que acontece no mês 
de agosto. Tanto no masculino 
quanto no feminino, a Seleção 
Brasileira não enfrentará na 
primeira fase os Estados Uni-
dos, principal potência do bas-
quete mundial.

No caso dos homens, o 
Brasil pegará a rival Argentina 
- carrasca em Londres-2012 
nas quartas de final -, a Espa-
nha (prata em Pequim e Lon-
dres) e a Lituânia (quarta no 
último Mundial e vice nos últi-
mos dois Eurobaskets).

Pelo fato da Fiba não 

permitir mais de dois times 
da mesma região no mesmo 
grupo, já era certo que o Bra-
sil, pela distribuição dos potes 
antes do sorteio, cairia na cha-
ve da Espanha no masculino. 
Os outros três participantes 
da chave masculina serão co-
nhecidos apenas no dia 10 
de julho, após a realização do 
Pré-Olímpico mundial, e serão 
sorteados após o torneio nos 
grupos da Rio 2016.

Neste ano, o Pré-Olímpico 
mundial acontecerá em três 
sedes: Sérvia, Filipinas e Itália. 
Em Belgrado, Sérvia, Angola, 
Porto Rico, Japão, República 
Tcheca e Letônia brigam por 
uma vaga. Em Manila, Turquia, 
Senegal, Canadá, França, Nova 
Zelândia e Filipinas lutam por 
outro lugar na Rio 2016. Em 
Turim, Grécia, México, Irã, Tu-
nísia, Croácia e Itália brigam 
pela última vaga à Olimpíada.

Masculino 
Grupo A: EUA, Venezuela, China, Austrália e mais dois do pré-olímpico
Grupo B: Espanha, Brasil, Argentina, Nigéria, Lituânia e mais um do 

pré-olímpico

Feminino
No Pré-Olímpico feminino, que acontecerá em Nantes, na França, 

além das anfitriãs, Espanha, Belarus, Turquia, Cuba, Argentina, Venezue-
la, Camarões, Nigéria, China, Coreia do Sul e Nova Zelândia brigam pelas 
últimas cinco vagas na Rio 2016 entre 13 e 19 de junho.

Grupo A: Austrália, Brasil, Japão, pré-olímpico 1, pré-olímpico 3 e 
pré-olímpico 5 

Grupo B: Estados Unidos, Canadá, Senegal, Sérvia, pré-olímpico 2, 
pré-olímpico 4

VEJA OS gRUPOS 

O vôlei de praia se despediu oficial-
mente de seu “Rei” ontem. Dono de 
mais de 150 pódios na carreira e de três 
medalhas olímpicas, sendo uma de ouro 
em Atenas 2004, e tido por muitos como 
o maior jogador da história da modali-
dade, Emanuel fez sua última partida no 
Grand Slam do Rio de Janeiro, na Praia 
de Copacabana, mesmo local onde será 
instalado o palco dos Jogos Olímpicos, 
torneio do qual, pela primeira vez desde 
que o esporte entrou no programa em 
Atlanta 1996, o paranaense de 42 anos 
não irá participar. Ao lado de Ricardo, o 
adeus foi na repescagem, no início da 
tarde de ontem, contra os primos Marco 
e Esteban Grimalt, do Chile, pelo placar 
de 2 a 1 (15/21, 21/16 e 15/13). E o que 
não faltou foi emoção.

“O último ponto foi o encerrar de 
tudo isso que construí. Tentei, lutei e 
não consegui passar para a próxima 
fase. Em 25 anos, nunca tive o senti-
mento de ficar sem fala. Eu perdi a voz. 
É muito triste para mim por enquanto. 
Estávamos muito bem na partida, mas o 
jogo começou a sair da nossa mão. Infe-
lizmente dessa vez não deu. Fica a lem-
brança de ter encerrado a carreira de 
maneira justa e digna”, disse Emanuel, 
que ficou com a bola do jogo e tratou 

Emanuel dá adeus ao vôlei 
de praia no Rio de Janeiro

ÚLTIMA PARTIDA NO GRAND SLAM
Flamengo pega 
o Madureira 
na estreia da 
Taça Guanabara

Após o empate com o 
Figueirense, em Brasília, 
pela Primeira Liga, na últi-
ma quarta-feira, e a classi-
ficação para as semifinais 
do torneio, o Flamengo tem  
pouco tempo para descanso, 
pois voltam a campo neste 
sábado, contra o Madureira, 
às 16h, em Volta Redonda, 
pela primeira rodada da Taça 
Guanabara. O lateral direito 
Rodinei afirmou que a equi-
pe vem em uma crescente e 
minimizou a atuação irregu-
lar em Brasília.

“Estamos crescendo de 
produção a cada partida. 
Contra o Figueirense, sabía-
mos que eles iriam jogar no 
contra-ataque. Nosso time 
estava preparado para isso e 
conseguimos sair de campo 
com o objetivo conquistado, 
que era a classificação em 
primeiro”, disse.

A tendência é a de que o 
técnico Muricy Ramalho opte 
pela escalação dos titulares 
contra o Madureira, pelo 
Estadual. No entanto, para a 
estreia na Copa do Brasil, o 
comandante pode poupar al-
guns jogadores.

logo de passá-la para a mulher, a ex-jo-
gadora Leila. 

Emanuel anunciou a decisão na 
semana passada. A Confederação Bra-
sileira de Vôlei (CBV) ainda fará uma 
homenagem ao paranaense neste do-
mingo, mesmo dia das finais da etapa 
do Rio de Janeiro do Circuito Mundial.

Emanuel na última partida de vôlei da carreira

FOTO: Reprodução/Internet



Certo dia, o professor e crítico 
literário carioca Tristão de Ataí-
de, pseudônimo de Alceu Amo-
roso Lima (1893-1983), acos-
tou-se ao escritor e dramaturgo 
paraibano Ariano Suassuna 
(1927-2014), e disse ao amigo 
que, “do Nordeste para Minas 

Gerais corre um eixo que, não por acaso, 
segue o curso do São Francisco – o Rio da 
Unidade Nacional –“,  e que“ a esse eixo o 
Brasil tem que voltar de vez em quando se 
não quiser se esquecer de que é Brasil”.

A este emblemático eixo recorreu o 
escritor Benedito Ruy Barbosa, para, em 
“Velho Chico”,  a nova “novela das nove” da 
Rede Globo, com direção artística de Luiz 
Fernando Carvalho, trazer à tona o “Brasil 
profundo”, ou o “país real”, na feliz expressão 
do escritor Machado de Assis (1839-1908). 
A trama – escrita por Edmara Barbosa e 
Bruno Luperi, filha e neto de Ruy -, estreia 
na segunda-feira (14), substituindo “A regra 
do jogo”, de João Emanuel Carneiro.

“Velho Chico” traz várias peculiarida-
des. Primeiro, um forte acento shakespea-
riano, com amores impossíveis, choques 
entre famílias e disputas de terras, que sem-
pre culminam em assassinatos. Segundo, os 
aspectos históricos, sociológicos e filosófi-
cos relacionados à vida dos ribeirinhos. Ter-
ceiro, a presença maciça de atores e atrizes 
do Nordeste, uma inversão de valores pouco 
comum na teledramaturgia da Globo, de 
sotaque sudestino por excelência.

A trama tem início no final da década 
de 60, com o enfrentamento de antigos 
coronéis, e chega ao clímax nos dias atuais, 
abordando assuntos como a transposição do 
Rio São Francisco e as contradições sociais 
de um Brasil que oscila entre o arcaísmo de 
algumas áreas rurais e a modernidade de 
suas megalópoles. O próprio Luiz Fernando 
admite que era necessário promover este 
diálogo com a brasilidade, ou seja, “entre o 
urbano e o Brasil profundo”.

De “Velho Chico” participam vários 
artistas paraibanos, entre eles, José Dumont 
(Zé Pirangueiro), Zezita Matos (Piedade), 
Marcélia Cartaxo (Zefa), Fernando Teixei-
ra (Coronel Floriano), Lucy Alves (Luzia), 
Lucas Veloso (Lucas), Dadá Venceslau 
(Benedito) e Verônica Cavalcanti (Zilu). 
Nairon Barreto iria fazer o papel do prefeito 
de Grotas do São Francisco – cidade fictícia 
onde se desenrola a trama -, mas decidiu 
não participar da novela.

Zezita Matos conta que estava em Belo 
Horizonte (MG) com o espetáculo “Me-
mórias de um cão”, do Coletivo de Teatro 
Alfenim, quando recebeu um telefonema 
do diretor de elenco de “Velho Chico”, Luiz 
Antônio Rocha, convidando-a a participar 
da novela, sem precisar de testes. A sua 
personagem é Piedade, mulher de Belmiro 

(Chico Diaz) e “mãe de leite” dos irmãos de 
criação Luzia (Lucy Alves) e Santo (Domin-
gos Montagner).

Mas o que levou Zezita a aceitar o 
segundo papel na televisão (ela estreou 
fazendo uma ponta em “Vereda Tropical”, 
de Carlos Lombardi)  foi  adireção de Luiz 
Fernando Carvalho. “Os filmes, novelas e mi-
nisséries que ele faz são excelentes. Minha 
neta, por exemplo, ao assistir à propaganda 
de ‘Velho Chico’, ligou para mim e disse: ‘Vó, 
isso não é novela, não; é cinema!’. Porque, 
realmente, Luiz faz o diferencial na teledra-
maturgia brasileira”, ressalta.

O casal formado por Zé Pirangueiro 
(José Dumont) e Zefa (Marcélia Cartaxo) re-
presenta a população ribeirinha do Rio São 
Francisco. Marcélia admite que a participa-
ção em “Velho Chico” tem um significado 
especial e que a expectativa, para a estreia 
da novela, é muito grande. “A novela fala de 
assuntos importantes, como o São Francis-
co, a luta pela terra, o coronelismo, e o amor, 
também. O interesse não é só do Nordeste, 
mas de todo o Brasil”, acentua.

Marcélia afirma que “Velho Chico” toca 
em temas do passado, mas chega à realida-
de atual do País, mostrando como ainda é 
difícil a sobrevivência para milhares de bra-
sileiros, devido à concentração de renda. “A 
novela é uma grande oportunidade para se 
conhecer um Brasil da Bahia para cima, de 
gente muito diferente, de contradições so-
ciais, mas de valores culturais que São Paulo 
e Rio de Janeiro não conhecem”, destaca.

Fernando Teixeira participa do “núcleo 
milionário” de “Velho Chico”. Ele interpre-
ta o Coronel Floriano, espécie de tutor de 
Afrânio (Rodrigo Santoro), filho do pode-
roso Coronel Jacinto Sá Ribeiro (Tarcísio 
Meira), inimigo figadal do Capitão Ernesto 
Rosa (Rodrigo Lombardi). Uma diversão, 
segundo o veterano ator paraibano, cuidar, 
no plano da ficção, de um “playboy”, intro-
duzindo-o no mundo rural, marcado pela 
violência das paixões.

Para Fernando, a participação em 
“Velho Chico” é um momento importante 
de sua carreira profissional, uma vez que, 
pelas dimensões continentais e as “barreiras 
culturais” que conformam o Brasil, tudo é 
muito distante. “O que se faz por aqui, no 
plano da arte, fica por aqui, quem viu, viu. 
Já a Globo se destaca, na área do entreteni-
mento, e ganha mais visibilidade quem par-
ticipa de uma experiência particular, como a 
novela ‘Velho Chico’”, explica.

Esta “experiência particular” atende 
pelo nome de Luiz Fernando Carvalho. O 
ator concorda. “Luiz Fernando é muito inte-
ressante; visionário, mesmo. Quando você 
vê uma determinada imagem, você sabe que 
é dele”, argumenta. No entanto, Fernando 
Teixeira confessa que não pretende entrar 
mais nesse “fuzuê”. “Novela é coisa muito 
grande, um burburinho, tem cena com mais 
de trezentas pessoas, e a gente fica mais 
parado que filmando”, reclama.

William Costa
wpcosta.2007@gmail.com

Paraibanos integram elenco da nova novela 
da Globo “Velho Chico” que, pela primeira vez, 

terá sotaque nordestino predominante

Jornalista Walter Galvão 
destaca o talento do 
músico Naná Vasconcelos 
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ANÁLISE TURISMO

Discotecagem com 
temática alienígena anima 
o Centro Histórico de JP 
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Maior peça ao ar livre na 
Paraíba é encenada há
42 anos em Pilões
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Folhetim faz história

Zezita Matos aceitou o papel, 
sem  precisar fazer teste,  ao 

saber quem é o diretor da trama

Fernando Teixeira considera  
sua participação como um 

momento importante na carreira

Marcélia Cartaxo vê “significado 
especial“  na novela, por abordar 

temas do passado e atuais 
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Antigas páginas
de jornais

Ramalho
LeiteUma sombra no pomar (*)

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Farolito

Bem que Gilson Guedes havia me alertado: se quisesse 
falar com o “Velho”, aproveitasse aquele sábado porque ele 
estava bem melhor, inteiramente lúcido e bem disposto. 
Em verdade não fui lá, deixando para fazê-lo nesta segun-
da-feira, passado o fim de semana em que, normalmente, o 
ministro recebia muitas visitas.

E, na manhã da segunda-feira, um céu azul aberto 
com  um sol de verão nordestino, me levou à casa de José 
Américo. Mas não para falar-lhe, porque ele, 
depois das seis e meia, não falava mais com 
este mundo. Expirara um dos últimos 
patrimônios da Paraíba; desligara-se 
desta vida o “solitário de Tambaú”, 
que tantas e tão nobres lições en-
sinara ao longo de sua dinâmica, 
agitada e predestinada vida.

A casa, espaçosa e limpa, 
janelas abertas aos ventos que 
sopravam do mar, já não abri-
gava a inteligência e a cultura 
do grande ministro. Quando 
muito, lá em cima, a cama 
agasalhava o corpo inerme do 
estadista. E, aquela visão, se 
transformou em   uma triste 
e emocionante passagem da 
minha vida, eu  que começara a 
admirar Zé Américo desde quan-
do ele, candidato a governador, me 
atraía, nos meus 11 anos, à praça 
pública para ouvi-lo dizer as verdades 
como somente ele sabia fazer.

Entre familiares, repórteres, médicos 
da família e autoridades que estavam a  chegar, 
no quase silêncio com que se homenageava o grande pa-
raibano, me perpassava na memória um momento ines-
quecível que sempre me prendeu a Zé Américo e que ele 
nunca chegou a saber. Fui um daqueles que, encostados 
no carro preto do Palácio, foram levá-lo a pé e correndo, 
em 1955, quando – com mais prestígio e apoio de que 
quando entrara -  descia as escadas do Palácio da Reden-
ção, entre palmas, abraços e choro do povo. Segurei no 
pára-choque do carro e só fui largá-lo defronte à Igreja 

de Lourdes, quando a juventude dos meus 15 anos já não 
suportava os empurrões daqueles outros que – como 
eu – a todo o custo, queriam ver mais de perto o sempre 
governador da Paraíba.

Recordo-o também, cabeça branca, ainda lépido, 
subindo a escada do túnel que dava acesso ao gramado  do 
então Estádio Olímpico, para dar o ponta-pé inicial de um 
jogo de futebol que marcava a inauguração daquela majes-

tosa praça de esportes, à época, a mais arrojada 
iniciativa de um governante paraibano, na 

área desportiva. A ovação que recebeu do 
público presente só pode ser igualada à 

dor e à tristeza que ontem se abate-
ram sobre a cidade, quando o sol 

que se levantou para todos nós, se 
fechou definitivamente aos olhos 
do grande tribuno.

Soube que, ao sentir que 
ia morrer, pediu para ficar 
sentado e até aí foi grande, pois 
não expirou deitado. Se já não 
podia ficar de pé, pelo menos 
exalou o último suspiro cons-
ciente, lúcido e com a cabeça 
onde sempre esteve  - acima do 

estômago e do coração.
Pena que não pudesse ver 

satisfeito o seu profundo e co-
movente desejo, transmitido,  com 

absoluta lucidez,   a Lourdinha, sua 
fidelíssima secretária -  o de ser en-

terrado  no quintal da sua própria casa, 
no meio das árvores do seu pomar que, 

após a morte de sua inesquecível Alice, foram o 
apanágio de sua vida.

Mas, quem sabe, sua sombra há de ter ficado ali...

(*) Crônica publicada no jornal “O Norte”, na terça-fei-
ra, 11 de março de 1980.

P.S. Algum tempo depois de sua morte, os restos mor-
tais do “Doutor” foram trasladados para o quintal de sua 
casa, em Tambaú, onde repousam à sombra do pomar. 

Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

A novela está chegando ao fim 
e ninguém se suicidou nem teve um 
infarto. Como são resistentes seus 
personagens! Os vilões perderam sua 
fortuna, outros estão na cadeia – tal e 
qual a grande novela brasileira made in 
Turquia. Novela cumprida, maior que 
um romance de folhetim. Dá a impressão 
de que, enquanto houver audiência, a 
estória não sai do ar, com suas intrigas, 
fuxicos e tentativas. A novela global é 
assim: se não der audiência, seus perso-
nagens morem precocemente; mas, se 
conquistarem o pú-
blico, atravessam o 
Carnaval, São João, 
Natal, todas as 
festas do ano.

Essa novela 
da Bandeirantes 
seduziu o público 
com sua trama de 
estupros, corrup-
ção e cadeia para 
os culpados. Mais 
ou menos como 
vem acontecendo 
no Brasil. Por aqui 
dispensaram o 
estupro, pois esse crime virou coisa de 
somenos no País adotivo de Macunaí-
ma. Mas na Turquia, País muçulmano, 
estupro ainda é coisa séria, cabaço 
ainda tem valor, e dá novela, dá Ibope e 
prorrogação de enredo. Embora conduza 
para um final feliz, com a vítima-heroína 
se casando e seus algozes indo em cana 
condenados a muitos anos.

Será que Fatimangu foi feita de 
encomenda para o Brasil? Ou que seu en-
rolar e desenrolar tem a ver com o nosso 
poderoso Ibope – tão poderoso que elege 
e depõe presidentes dessa frágil repúbli-
ca? Recorde-se da sentença exarada pelo 
comandante da Construtora Odebrecht 

Dilma e Fatimangu

quando a Polícia Federal foi acordá-lo e 
buscá-lo em casa seis da matina, numa 
sexta-feira, o cara ainda em jejum. “Se-

gunda-feira não tem mais 
república”, disse Odebrecht 
para os tiras da Federal. 
Mas a república sobreviveu 
à sexta-feira, já faz oito 
meses que o todo-poderoso 
está em cana. 

Odebrecht vai para a 
Papuda, a cadeia de Brasí-
lia, junto com Luís Estevão, 
o construtor do edifício da 
Justiça do Trabalho – obra 
superfaturada, como soem 
ser muitas obras públicas 
no Brasil. Estevão está con-
denado há dezenas de anos, 

mas, como apelara para os tribunais, 
respondia a seu processo em liberdade. 
Agora, com a lei que prevê prisão para 
quem for condenado em segunda instân-
cia, o ex-senador foi em cana. Estêvão é 
cartola, dono de time de futebol. Pode fun-
dar um time com os internos do presídio 
– o Papuda Futebol Clube. Enquanto seu 
amigo criará o Real Odebrecht. O futebol 
brasileiro agradece.

E o companheiro Lula, se for em 
cana, que time fundará? Ele é torcedor 
inveterado do Palmeiras. Pode abrir uma 
filial do seu time na Papuda do Planalto. 
Mas não creio que a situação do Brasil 
leve a tanto. Que Lula chegue a ser con-

denado pelo que tanto lhe acusam: por 
ter aceitado um apartamento tríplex e 
um sítio em São Paulo. Se tal aconteceu, é 
porque o poder de corrupção das emprei-
teiras é realmente irresistível. Um comu-
nista como Lula deixar-se corromper por 
empreiteiras, aceitando bagulhos como 
sítios e apartamentos, é inacreditável! 
Nem ele mesmo acredita.

Isso em parte é decorrência dos anos 
de austeridade dos governos do PT. E o 
feitiço virou contra o feiticeiro. A morali-
dade praticada nas instituições públicas 
voltou-se contra seus autores, os quatro 
governos populares que conduziram o 
Brasil nos últimos anos. As mais altas 
autoridades do Brasil se viram acusadas e 
acuadas pelas instituições que moraliza-
ram: o presidente da Câmara, o presiden-
te do Senado, o presidente da Odebrecht, 
quiçá a presidente da República. E o povo, 
excitado por esse clima de moralidade, 
grita nas ruas por impedimento.

Se a TV Bandeirantes prolongar 
muito a novela de Fatimangu, não vai 
haver Papuda que chegue para os cartolas 
do Brasil, presidentes de suas instituições 
e de suas grandes empresas. Não haverá 
mais república, os ilustres e principais 
estarão em cana, o País que dará acéfalo 
por força da grande chicungunha que 
assolará brasílias e bastilhas.

(Coluna publicada terça, quinta e 
sábado)

O saudoso escritor Wellington Aguiar contou qua-
se toda a história da Paraíba, através das páginas dos 
jornais. Do Império, quando os periódicos começaram a 
transmitir as notícias da Corte, passando pela Abolição 
e chegando à República, tudo foi comentado a partir de 
uma notícia ricamente expressa em detalhes e adjeti-
vos. Quando na direção de A União, passei a conviver 
com traças e ácaros mas, de luvas e máscara, arriscava-
me  a mergulhar naqueles preciosos arquivos em busca 
do passado, em  fatos e  curiosidades de épocas distin-
tas. Que vício! Apaixonei-me por essas pesquisas e até 
no Arquivo Nacional encontrei páginas que me impres-
sionam pelo inusitado de sua forma de redação. Era 
assim que se noticiava o nascimento de uma criança: “O 
ilustre Sr. Francisco Paulino de Figueiredo e  sua Exmª. 
Senhora  tiveram ante-hontem o seu lar domestico  ale 
grado pelo chilrear innocente  de mais juma creancinha 
que lhe veio aumentar a prole. Nossos parabens”.

Os atos oficiais, emanados do Palácio do Gover-
no, eram igualmente publicados no jornal do Partido 
Republicano Federal do Estado da Parahyba. Para 
ocupar esse meu espaço semanal, busquei algumas 
portarias que referenciam figuras ilustres do passado, 
hoje, quase todos, nomes de ruas e praças. Na edição de 
4 de novembro de 1898, encontramos o nosso futuro 
presidente Castro Pinto, no inicio da uma careira que 
chegou ao Senado da República: “Por acto de hontem 
do governo do Estado, foi nomeado o dr. Castro Pinto 
para a cadeira de sociologia e moral do Lyceu Paraiba-
no. Similhante nomeação, tendo recahido sobre pessoa 
muito competente e de tão invejável talento como é o 
dr. Castro Pinto , é digno de todo applauso”.

Outra noticia, nos dá ciência de  importante 
nomeação, essa de interesse do setor econômico. “Por 
telegramma que vai na secção competente, sabemos 
ter sido nomeado Gerente da Caixa Economica d´este 
Estado, o nosso distincto e particular amigo e colega de 
redacção, dr. João Leopoldo da Silva Loureiro. Nossas 
cordiais felicitações a este nosso amigo pela prova de 
confiança com que acaba de ser distinguido e ao gover-
no pela feliz escolha”.

Não fugirá dos meus olhos qualquer referencia à 
minha região brejeira, principalmente Bananeiras, o 
segundo maior território ali sediado a partir de 1833, 
segundo Horácio de Almeida, que aponta Areia em 
terceiro lugar. Para a cidadela dos barões do café foi 
nomeado para o cargo de carcereiro, o cidadão Antonio 
Paulino dos Santos Filho, por indicação do “respectivo 
delegado de policia”. Em data próxima, para sub-prefei-
to, assumiria o cafeicultor Sigismundo Guedes Pereira 
Filho. O padre Walfredo Leal, que dirigia o Estado, em 1 
de outubro de 1896 assinou portaria removendo de Ba-
naneiras para Mamanguape o professor João Ignácio da 
Silva Queiroz, enquanto o titular da cadeira de ensino 
primário de Mamanguape, ocuparia seu lugar em Ba-
naneiras. Ao que parece, o primeiro removido adoeceu 
com o impacto da transferência. O mesmo diário nos dá 
conta de que o mencionado professor foi afastado do 
cargo, “com ordenado, durante três meses para tratar 
sua saúde, onde lhe convier”.

Pelas páginas de A União, temos noticia de que a 
Intendência Municipal de Bananeiras resolveu ceder 
à Diretoria Geral dos Correios e Telegraphos a casa da 
rua do Livramento daquela cidade, “com a mobília pre-
cisa para nela ser estabelecida a estação telegráphica”. 
A cessão era condicionada. Dentro de um ano, o Correio 
obrigava-se a construir sua sede própria. O acordo foi 
cumprido e a sede dos correios de Bananeiras é um 
centenário prédio bem conservado até hoje. A inaugu-
ração da linha  telegráfica ligou a “florescente cidade ao 
mundo civilizado”, diz o jornal.

E para não dizer que não falei de flores, digo, das 
flores de café que mantiveram a riqueza do brejo por 
muitos anos, registro o seguinte anuncio: “Oliveiros 
Coriolano P. de Lucena, avisa aos senhores plantado-
res de café, que em sua propriedade Angicos, acha-se  
a venda pelo preço de vinte a trinta mil reis o milhei-
ro, cem mil pés de café próprios para muda. Bananei-
ras  8 de abril de 1896”. Nessa propriedade o menino 
Iveraldo Lucena, futuro andarilho, corria c&eac ute;le-
re entre os pés de café.    (Mantive nas transcrições a 
grafia da época)

Essa novela da 
Bandeirantes 
seduziu o 
público com
sua trama
de estupros
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Cristovam Tadeu

Em cartaz

Análise

FM

0h - Madrugada na Tabajara

5h - Aquarela Nordestina

6h - Programação Musical

7h - Cena Cultural

8h - Espaço Ecológico

9h - Programação Musical

17h - Detalhes 105

17h - Programação Musical

AM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Nordeste da gente
7h - Programação Musical
8h - Refletindo a vida
9h - Espaço Experimental
10h - Sambrasil
12h - Bola na Rede Especial
14h - Alô, Comunidade!
15h - Jornada Esportiva
19h - Missa Matriz N.S. de Lourdes
20h - Brega Show
23h - Vitrolão Tabajara

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

Naná Vasconcelos, 
músico total

Serviço

Naná Vasconcelos foi muitas vezes 
por muita gente considerado o maior 
percussionista do mundo. Um músico to-
tal, opino, na mesma perspectiva em que 
Picasso e José Oiticica foram artistas to-
tais. A singularidade dos achados formais 
de Naná, seus avanços contra fronteiras 
e limites da experiência musical tanto do 
fazer como o perceber e sentir a música; 
o estímulo à produção de sensações iné-
ditas através de novas figuras retóricas; o 
materialismo que encontra no corpo vivo 
um recurso para estabelecer um padrão 
de razão da criação; eis fatos mais que 
suficientes para justificar a analogia com 
o gênio do cubismo e com o alquimista 
dos parangolés.

Digo que Naná está para Oiticica e 
Picasso, assim como Ornette Coleman 
e Hermeto Pascoal estão para Pollock e 
Breton.E se é certo que o escultor cultiva 
uma visão de raios-X e vê ainda na pedra 
bruta a leveza da bailarina em pleno ar, 

Naná, escultor da acústica, tinha audição 
de radar sintonizado num campo ex-
trafísico. O mesmo onde Artur Bispo do 
Rosário colheu suas flores estéticas.

Naná Vasconcelos sempre ouvia 
na zoeira inarmônica dos sons crus do 
cotidiano o respirar poético dos timbres, 
motivos, ritmos e intervalos organiza-
dos em expressões rítmicas, desenhos 
melódicos e progressões harmônicas. 
Por isso é que fez música até batucando 
nas ondas do mar. Extraia da natureza 
objetos artísticos estranhamente belos 
e adaptáveis ao espaço perceptual da 
sensibilidade contemporânea.

A grandeza, e principalmente a 
beleza, do que ele criou, uma obra conso-
lidada em centenas de gravações reali-
zadas e espalhadas pelo mundo inteiro, 
concertos, trilhas sonoras para cinema e 
teatro, temas, canções,  consistem num 
painel que guarda tanto a riqueza de um 
formalismo que materializa a experimen-
tação para a inovação, quanto o funciona-
lismo pragmático da arte como transmis-
sora de conhecimentos para ampliação 

de funções como percepção, cognição e 
expressão. Naná criou e dirigiu projetos 
de vasta amplitude social. 

Naná, ou Juvenal de Holanda 
Vasconcelos (Recife, 2 de agosto de 
1944 - Recife, 9 de março de 2016) ia 
além do trinômio clássico (imitação, 
assimilação e inovação) da criação ar-
tística, em sua forma de ouvir, sentir e 
criar. Superou o trinômio com um mé-
todo especulativo que se transformou 
num plano especial de expressão.  Ao 
infundir no berimbau, mediante uma 
execução performática de altíssimo nível 
técnico, certas potências expressionais de 
um instrumento melódico de muitos re-
cursos, sintetizou seu sistema poético de 
significação atento às conversibilidades 
de sentido do signo (semiótica e semân-
tica) e a convergência de uma fenome-
nologia apta ao incerto e ao lacunar e a 
“estética do grito”, denominação de Pierre 
Lere do que seria o núcleo ideológico do 
free jazz de matriz africana. Músico do 
jazz modal e do free maracatu, Naná, repi-
to: para sempre um músico total. 

 

Discotecagem anima o
Centro Histórico da capital

Com a proposta de criar uma atmosfera diferente, onde exista 
liberdade de expressão e boa música, a festa OVNI é uma boa opção de 
entretenimento para este sábado à noite, na Vila do Porto, localizada 
no Centro Histórico da capital. O evento, que tem início às 23h, traz ao 
público os ritmos pop, kpop, rock, indie, funk, entre outros tocados pelos 
DJs Dorath Hime, Friday, Matheus Miranda e Riana Uchôa. Os interessados 
em participar da atividade podem adquirir seus ingressos online por 
meio do site eventick.com.br ou no ponto de venda Loja Vida Real, no Mag 
Shopping. Os valores variam de R$ 60 a R$ 70.

Festa

Amur mata Timur 

Mas por que Timur leva a culpa? Quem chegou a ver a 
história do tigre Amur e a cabra Timur (nome que lhe foi 
dado em homenagem a um guerreiro turco mongol conhe-
cido pela sua coragem), que conviveram pacificamente no 
zoológico de Primorski, na Rússia? Foi assunto veiculado 
com muitos compartilhamentos no Facebook, pelo motivo 
de esses animais terem feito amizade e conviverem como se 
fossem da mesma espécie.

No zoológico de Primorski, uma espécie de parque de 
safáris, o tigre nigeriano Ti-mur, duas vezes por semana, 
recebe presas vivas que lhes serve de caça e, consequen-
temen-te, de alimento. Mas com a cabra Timur foi diferen-
te, porque ela demonstrou tamanha valentia chegando a 
impressionar Amur, que resolveu poupá-la e daí firmaram 
amizade.

Conforme opinião de Dmitri Mezentsev, diretor do 
parque, “Amur não quis comer a cabra Timur porque ela se 
mostrou muito valente e não sabia que tinha que ter medo 
de um tigre. Isso impressionou Amur”. Por sua vez, Timur 
adotou o tigre “como seu líder e o seguia por todo lado”, 
passando inclusive vários dias no refúgio construído para 
Amur sem que ele lhe tenha cometido “nenhuma agressão”.  

Amur, de três anos, caminhava sempre à frente, de 
maneira majestosa, durante os passeios através da floresta 
e sobre a neve do local, enquanto Timur o seguia passo a 
passo, sob o olhar invejoso dos outros tigres que vivem 
em outra seção separada pelas valas. Em dezembro do ano 
passado, essa amizade improvável entre uma cabra e um 
tigre chegou ao fim, de acordo com relato de Mezentsev à 
agência TASS.

Ele contou que o tigre Amur não aguentou o tempera-
mento de Timur e, de uma só vez, enviou a cabra pelos ares, 
colocando um ponto final no romance improvável de dois 
meses com o animal que era pra ser devorado no dia em 
que se conheceram. “Por seu temperamento insuportável, 
Timur estava batendo em Amur com os chifres e o seguia 
por todos os lugares sem dar descanso”.

Por coincidência, quando eu procurava um assunto 
para construir este artigo, nu-ma circulada pelos meios de 
comunicação informativos, deparo-me com a notícia de que 
o PMDB, partido da base de sustentação do Governo Dilma 
Rousseff, anda de conversas com o PSDB e teretetês de pé 
de orelha com outros partidos da base aliada, para funda-
mentar as decisões que vai adotar no próximo sábado, na 
convenção nacional do partido.

O que se comenta, sem segredo nem sigilo, depois dos 
manifestos peemedebistas anunciados e divulgados, é a 
possibilidade de o PMDB deixar a base aliada do governo 
e declarar-se independente em sua atuação no Congresso 
Nacional, apesar dos agrados e mimos que a presidente Dil-
ma lhe tem dispensado. Tanto é que, no lugar de Wellington 
César Lima e Silva, impedido constitucionalmente de conti-
nuar no Ministério da Justiça, decisão firmada pelo STF, ela 
já pensa em nomear outro indicado pelo PMDB. Com isso 
e mais o racha do PT em a favor e contra ele mesmo (!?), 
outros pequenos partidos da base aliada seriam arrastados 
e, evidentemente, afastados da presidente Dilma Rousseff.

Então, para fechar a história de Timur e Amur, Dmitri 
Mezentsev relatou que, pelo temperamento de Timur, “num 
dado momento, o tigre não aguentou mais, agarrou a cri-na 
da cabra e a lançou pelos ares, para bem longe dele”. E fina-
lizou: “A culpa foi da cabra”.

Alarico Correia Neto
alaconeto@gmail.com

Mídias em destaque
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Walter Galvão
galvaopvw@gmail.com

A SÉRIE DIVERGENTE: CONVERGENTE (EUA 2016). Gênero: Fic-
ção Científica. Duração: 121 min. Classificação:12 anos. 
Direção: Robert Schwentke. Com Shailene woodley, Theo 
James e Ansel Elgort. Sinopse: Após a mensagem de Edith 
Prior ser revelada, Tris, Quatro, Caleb, Peter, Christina e 
Tori deixam Chicago para descobrir o que há além da cerca. 
Ao chegarem lá, eles descobrem a existência de uma nova 
sociedade. CinEspaço1: 14h, 16h30, 19h e 21h30 (LEG). 
Manaíra4: 14h30, 17h15 e 20h (DUB). Manaíra6: 12h45, 
15h30, 18h15 e 21h (LEG). Manaíra9: 13h45, 19h15 
(DUB) e 16h30, 22h (LEG). Mangabeira1: 13h45, 16h30, 
19h15 e 22h (DUB). Mangabeira3: 12h45, 15h30, 18h25 
e 21h15 (DUB). Tambiá5: 14h, 16h20, 18h40 e 21h (DUB). 

KUNG FU PANDA 3 (EUA 2016). Gênero: Animação. Duração: 
95 min. Classificação: livre. Direção: Jennifer Yuh, Ales-
sandro Carloni. Com Jack Black, Dustin Hoffman e Kate 
Hudson. Sinopse: O sumido pai de Po resolve visitar o filho 
e levá-lo para uma reunião familiar. No meio da confra-
ternização, no entanto, o panda guerreiro é surpreendido 
por um espantoso vilão e recorre aos velhos amigos para 
treinar os moradores locais a fim de combater o ser 
malvado. CinEspaço3: 14h, 16h, 18h e 20h (DUB). Manaí-
ra5/3D: 14h, 16h15  e 18h45 (DUB). Manaíra 7/3D: 13h05,  
15h20 e 17h40 (DUB). Manaíra10/3D: 14h15, 17h20 
e 19h45 (DUB). Mangabeira2: 13h25 e 15h45 (DUB). 
Mangabeira4/3D: 14h e 19h (DUB). Mangabeira5/3D: 13h 
e 15h15. Tambiá3: 14h30 e 16h30 (DUB). Tambiá6/3D: 
14h20, 16h20, 18h20 e 20h20 (DUB).

DEUSES DO EGITO (EUA 2016). Gênero: Aventura. Duração: 
127 min. Classificação: 12 anos. Direção: Alex Proyas. Com 
Gerard Butler, Brenton Thwaites, Nikolaj Coster-Waldau. 

Sinopse:  Sinopse: Bek é um mortal pacato que se con-
sidera apenas mais um soldado, e que vive em um Egito 
ancestral dominado por deuses e forças ocultas. Quando o 
impiedoso Set, deus da escuridão, toma o trono da nação 
e mergulha a sociedade no caos, o jovem se unirá a outros 
cidadãos e com o poderoso deus Horus, para formar uma 
expressiva resistência. CinEspaço2: 14h10, 19h10 (DUB) 
e 16h40, 21h40 (LEG).  Manaíra8: 16h45 e 21h45 (LEG). 
Mangabeira4/3D: 16h15 e 21h30 (DUB) e 18h45 (LEG).  
Tambiá4: 13h50, 16h10, 18h40 e 20h50 (DUB).  

 A GAROTA DINAMARQUESA (EUA 2016). Gênero: Drama. 
Duração: 119 min. Classificação: Livre. Direção: Tom 
Hooper. Com Eddie Redmayre, Alice Vikander e Bem 
Whishaw. Sinopse: O longa é uma cinebiografia de Lili Elbe 
(Eddie Redmayne), que nasceu Einar Mogens Wegener e 
foi a primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia de 
mudança de gênero. Em foco o relacionamento amoroso 
do pintor dinamarquês com Gerda (Alicia Vikander) e sua 
descoberta como mulher.  Manaíra1: 16h50 (LEG).

COMO SER SOLTEIRA (EUA 2016). Gênero: Comédia. Duração: 
110 min. Classificação: 14 anos. Direção: Christian Ditter. 
Com Dakota Johnson, Rebel Wilson e Leslie Man. Sinopse: 
Alice (Dakota Johnson) acabou de sair de um relaciona-
mento e não sabe muito bem como agir sem outra me-
tade. Para sua sorte, ela tem uma animada amiga (Rebel 
Wilson) especialista na vida noturna de Nova York, que 
passa a ensiná-la como ser solteira. Manaíra1: 14h (LEG).  

DEADPOOL (EUA 2016). Gênero:Ação. Duração:107 min. 
Classificação: 16 anos. Direção: Tim Miller. Com Ryan 
Reynolds, Morena Baccarin e Ed Skrein. Sinopse: A ação 

conta a história de um ex-militar e mercenário, Wade 
Wilson que é diagnosticado com câncer em estado ter-
minal, porém encontra uma possibilidade de cura em uma 
sinistra experiência científica. Recuperado, com poderes 
e um incomum senso de humor, ele torna-se Deadpool e 
busca vingança contra o homem que destruiu sua vida. 
Manaíra2: 13h40, 16h25, 19h e 21h35 (LEG).  Mangabei-
ra2: 18h e 20h30 (DUB). Tambiá2: 14h20, 16h30, 18h40 
e 20h50 (DUB). 

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 ad-
versidade, Glass consegue sobreviver e inicia uma árdua 
jornada em busca de vingança.  Manaíra10: 22h  (LEG).

OS DEZ MANDAMENTOS (BRA 2015). Gênero: Drama. Du-
ração: 120 min. Classificação: Livre. Direção: Alexandre 
Avancini. Com Guilherme Winter, Sérgio Marone e Camila 
Rodrigues. Sinopse: O filme é uma adaptação cinemato-
gráfica 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.  Manaíra3: 13h e 
15h45. Tambiá1: 14h e 18h20. 

FOTO: Reprodução/Internet



Turismo

Os Caminhos da Paixão
O maior espetáculo ao ar livre na Paraíba é contado há 42 anos sempre na 

Sexta-Feira Santa pelo Teatro Padre Matheus, no município de Pilões

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 12 de março de 2016

Paraíba: todos os cantos

l  Boqueirão  
Quem gosta do turismo 

religioso se deslumbra em meio 
à caatinga do Cariri paraibano, 
onde rochedos se destacam 
com imagens de santos tendo 
como pano de fundo um céu 
belíssimo na Gruta de Lourdes, 
construída em uma propriedade 
privada, sendo atrativo para 
os romeiros no município de 
Boqueirão. O local revela uma 
história de fé e perseverança, 
que foi iniciada quando a filha 
de José Guilherme, proprietá-
rio das terras, começou a ter 
visões em que Nossa Senhora 
de Lourdes lhe aparecia di-
zendo que ele devia erguer um 
santuário naquele local. Então, 
José Guilherme, que já havia 
alcançado uma graça decidiu 
seguir a orientação da Santa e 
transformou o local na Gruta 
de Lourdes, que recebe toda 
semana grupos de orações 
para manter viva a fé e agra-
decer graças alcançadas.

l  Pacote de Turismo

Ao contratar um pacote tu-
rístico oferecidos pelas agências 
de viagens o consumidor deve ficar 
atento ao que está sendo oferecido 
no material de divulgação do pacote 
e verificar se os itens consta no 
contrato que será assinado com 
a agência de turismo. O material 
promocional divulgado pela agência 
também deverão estar incluídos no 
contrato quando ele for assinado, 
pois, caso a agência não cumpra 
com o que foi oferecido no paco-
te, a pessoa deverá ter em mãos 
o material promocional para poder 
cobrar os seus direitos na Justiça, 
e também, jamais fazer depósito 
de pagamento em conta de pessoa 
física, devendo este ser feito exclu-
sivamente na conta da agência que 
é jurídica.

l  Cabaceiras 
Uma Semana Santa longe do agito e perto de paisagens com mi-

lhões de anos de história. O Hotel Fazenda Pai Mateus, no município 
de Cabaceiras, está com uma promoção com estadias especiais para 
você curtir ao máximo o feriadão. O pacote de 2 (duas) diárias exclu-
sivas para o período de 25 a 27 de março de 2016, com direito ao café 
da manhã e para as demais refeições servidas a la carte e cobradas 
à parte. Para fazer os passeios aos sítios arqueológicos/geológicos é 
cobrada taxa de entrada no valor de R$ 15 por pessoa para cada local 
visitado. Crianças de até 6 anos no aptº com os pais tem cortesia na 
hospedagem. Crianças acima de 6 anos paga cama extra no valor de R$ 
50,00 por dia. Informações acesse http://bit.ly/semanasantanolajedo.

teresaduarte2@hotmail.com

Teresa Duarte

Conhecida como a 
“Novíssima Jerusalém”, 
o município de Pilões 
realiza há 43 anos o 
maior espetáculo ao ar 
livre da Paraíba. A “Pai-

xão de Cristo” contada pelo Teatro 
Padre Matheus, em praça pública, 
ao ar livre, no largo da matriz do 
Sagrado Coração de Jesus, será re-
alizado na Sexta-Feira Santa (25), 
ao cair da noite, levando os perso-
nagens bíblicos saltam das linhas 
do livro sagrado, levando uma 
multidão a participar das cenas, 
revivendo a história de Jesus. 

Com mais 80 atores amadores 
e cerca de 100 figurantes o espetá-
culo é uma realização da Paróquia 
do Sagrado Coração de Jesus e 
Associação dos Moradores e Ami-
gos de Pilões, e trata com muita 
emoção a contação da história de 
Jesus usando como palco o topo 
dos 54 degraus das escadarias da 
paróquia da cidade. A peça é diri-
gida por Hermes Castro, e apenas 
artistas da terra participam da 
encenação teatral que é uma das 
principais atividades culturais do 
município.

A expectativa dos organizado-
res é de que mais de quarenta mil 
pessoas que chegam do interior da 
Paraíba e de outros Estados, inclu-
sive do Sul do País, levando-se em 
consideração que o Espetáculo da 
Paixão de Cristo de Pilões, tornou-

se conhecido internacionalmente. 
Em única apresentação com cenas 
emocionantes e de rara beleza, o 
espetáculo vem atraindo ao longo 
dos anos, um público cativo e fiel 
variado entre adultos, jovens e 
crianças para reviverem cenas 
emocionantes sobre a peregrina-
ção de Jesus.

Saiba mais

l O Teatro: 
O Grupo Teatral Padre Matheus foi criado em 1974, 
pelo pároco da cidade de Pilões, daí a homenagem 
do grupo ao seu nome, holandês que veio para 
comunidade plantar o bem e promover a qualidade de 
vida das pessoas. No início dirigido pelo próprio Padre 
Matheus, depois pôr Rosenilda Marques da Silva, 
Francisco Cleanto de Castro, Wilson Belmino Marques 
da Silva, Francisco Flor de Souza hoje dirigido pelo 
Hermes Augusto de Castro, integrante do teatro 
desde a sua fundação, vem desenvolvendo um traba-
lho de extensão cultural e religiosa, contribuindo para 
a preservação dos valores culturais da terra num 
gesto de amor de devoção de seus participantes que 
sem nenhuma paga garantem o maior espetáculo ao 
ar livre da Paraíba “Novíssima Jerusalém “em Pilões”.

l Como chegar a Pilões:
Saindo de João Pessoa há duas maneiras de se 
chegar à cidade de Pilões, (120Km) “Novíssima Je-
rusalém”: Pela BR-230 rodovia pavimentada 42km 
chega em Café do Vento (posto Policial rodoviário 
que fica entre João Pessoa e Campina Grande) 
deixa a BR e segue à direita com direção ao Brejo 
paraibano, passando pelas cidades de Sapé -  Mari 
– Guarabira – saindo em direção a  Cuitegí segue o  
asfalto  10km chega a Pilões no Largo da Matriz o 
espetáculo acontece. A outra é também asfaltada 
pela BR-230 com destino a Campina Grande, via 
Juarez Távora-Alagoa Grande – Areia 20km para 
Pilões.

O município de 
Pilões passou a 
ficar conhecido 

como a “Novíssima 
Jerusalém” por 

conta do espetáculo 
que é conhecido 

internacionalmente
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l  Campina Grande  
A semana santa se aproxima. A data é uma celebração religiosa dedicada 

a relembrar a conhecida história de Jesus Cristo. Nesse importante feriado o 
Garden traz a encenação da “Paixão de Cristo” a Campina Grande. O espetá-
culo será encenado no dia 25, Sexta-feira Santa, pelo grupo potiguar “Teatro 
de Santo Antônio do Potengi”. Com mais de 12 anos de carreira a Tesat já 
conta com 100 componentes e com uma grande estrutura. Para o espetácu-
lo “A Paixão de Cristo” a companhia preparou cenários fiéis que reproduzem 
as Muralhas de Jerusalém, iluminação de Led e efeitos pirotécnicos de alta 
qualidade. Além da apresentação o Garden oferece também uma excelente 
promoção para o período. O pacote custará apenas R$ 407,00, por pessoa 
diária, em apartamento duplo, com direito a uma refeição por dia e um passeio 
de charrete ou cavalo. No dia 26, sábado santo, o hotel oferecerá também 
música ao vivo. A programação será encerrada com um buffet especial no 
Domingo de Páscoa, dia 27. Informações e reservas pelo fone: (83) 3065-4133 
ou reservas@gardenhotelcampina.com.

l  João Pessoa  
O feriado da Semana Santa é uma excelente oportunidade para 

fugir da rotina e descansar. É nesse período que hotéis e agências de 
viagens apostam nos pacotes com ofertas para turistas e o Litoral 

da Paraíba é bastante procurado, principalmente como ótimo destino 
para quem deseja fugir dos grandes centros urbanos. A começar pela 
capital, que oferece boa infraestrutura hoteleira e variada gastrono-

mia, o passeio pode ser iniciado nas praias, que muito embora estejam 
situadas em área urbana, oferecem tranquilidade. No Centro da cidade 
o turista poderá apreciar a natureza existente no Parque Arruda Câ-
mara (Bica) ou se preferir fazer trilhas ecológicas, poderá optar pelo 
Jardim Botânico Benjamin Maranhão, conhecido por Mata do Buraqui-
nho. O roteiro pelas praias pode ser esticado até a cidade do Conde, 

no Litoral Sul. Lá estão localizadas as Praias de Coqueirinho, Tambaba 
(naturista), Bela e Carapibus. Ao final do dia, o turista pode conhecer 

a beleza da Praia do Jacaré, no Litoral Norte, onde acontece o famoso 
pôr do sol, acompanhado pelo Bolero de Ravel executado pelo músico 

Jurandir do Sax.
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CALAMA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.080.426/0001-41 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
454/2016 em João Pessoa, 2 de março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EDIFICAÇÃO 
DE 06 APARTAMENTOS MULTIFAMILIARES, DISTRIBUIDOS 03 PAVIMENTOS, PERFAZENDO 
UMA ÁREA DE 316,28M² Na(o) – RUA CARMELITA PEREIRA DE ALMEIDA, Nº 181, QD. 05 – LT. 
270 – JOÃO PAULO II Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000685/TEC/LO-1584.

GPM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 20.926.659/0001-80 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 505/2016 em João Pessoa, 8 de março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Edificação multifamiliar com 16 unidades habitacionais, dotada de sistema de esgotamento 
sanitário, composto de fossa séptica e sumidouro. Na(o) -  RUA JOSÉ MATIAS GUEDES, QD 158, 
LT 171, GRAMAME. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000271/TEC/LI-4614.

GPM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 20.926.659/0001-80 Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 506/2016 em João Pessoa, 8 de março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Edificação multifamiliar com 16 unidades habitacionais, dotada de sistema de esgotamento 
sanitário, composto de fossa séptica e sumidouro. Na(o) -  RUA PEDRO M. DE OLIVEIRA, QD-58 
LT-100, GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000267/TEC/LI-4613.

GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES – CNPJ/CPF Nº 12.011.855/0001-
05 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 421/2016 em João Pessoa, 2 de março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Edificação multifamiliar, com respectivo sistema de tratamento dotado de tanque 
séptico e sumidouro Na(o) -  RUA APOSENTADO BENEDITO MANOEL INÁCIO, QD 149, LT 416, 
GRAMAME. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2016-000256/TEC/LO-1444.

GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES – CNPJ/CPF Nº 12.011.855/0001-
05 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 422/2016 em João Pessoa, 2 de março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Edificação multifamiliar, com respectivo sistema de tratamento dotado de tanque 
séptico e sumidouro Na(o) -  RUA APOSENTADO BENEDITO MANOEL INÁCIO, QD 149, LT 470, 
GRAMAME. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 2016-000258/TEC/LO-1446.

PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA, inscrita sob o CNPJ de Nº 08.330.367/0003-47, e 
Inscrição Estadual nº 16.141.459-1, situada à Rua Themistocles da Costa Brito, nº 77, Bessa, nesta, 
compareceu no dia de hoje a esta delegacia, para informar o extravio do equipamento Impressora 
Fiscal de Nº EL0107000000000005108, Modelo ELGIN FIT, marca ELGIN, percebido por ele a apro-
ximadamente duas semanas atrás.  Certidão e Registro de Ocorrência Nº 00010.01.2016.1.02.203. 
Conforme datada 11 de Março de 2016.

“A CONSTRUTORA ALBATROZ REAL LTDA - CNPJ 09.427.668/0001-94, Torna público que 
requereu à Sudema - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a emissão da Licença 
Prévia em 19 de Fevereiro de 2016. Processo número 2016-000960 - Edifício Comercial e Resi-
dencial - João Pessoa - PB”

Anísio Teixeira pode ter sido morto por torturadores

Ditadura Militar
O relatório que coloca 

em dúvida a versão inicial da 
morte do educador baiano 
Anísio Teixeira foi apresen-
tado nessa sexta-feira, em 
Salvador, 45 anos depois que 
um laudo da polícia atestou 
que ele morreu em um aci-
dente, no Rio, cidade onde 
morava. O relatório indica 
que Anísio Teixeira pode ter 
sido morto por torturadores.

Anísio Teixeira foi um 
escritor e educador brasilei-
ro. Ao lado de Darcy Ribeiro, 
fundou a Universidade de 
Brasília (UnB), da qual foi 
reitor em 1963. No dia de 
sua morte, ele saiu da Fun-
dação Getúlio Vargas, onde 
trabalhava, e foi andando até 
o prédio onde morava Auré-
lio Buarque de Hollanda, no 
Edifício Duque de Caxias, no 
bairro de Botafogo. Lá, con-
versariam sobre a candida-
tura de Teixeira para a Aca-
demia Brasileira de Letras.

Apesar de não ter sido 
visto no edifício, o corpo 
dele apareceu no fosso do 
elevador, dois dias depois do 
desaparecimento. As novas 
análises sustentam a suspei-
ta de que Teixeira teria sido 
morto pela repressão militar, 
durante o governo do então 
presidente Emílio Médici. 
Anísio Teixeira teria sido le-
vado para depor na Aeronáu-
tica, com a promessa de que 
seria liberado depois.

Mas o escritor e pro-
fessor da Escola Politécnica 
da Universidade Federal da 
Bahia João Augusto de Lima 
Rocha contesta a versão ofi-
cial. Ele obteve acesso ao lau-
do do Instituto Médico-Legal 
e às fotos do corpo de Anísio 
Teixeira. A partir daí, come-
çou a estudar os documentos, 
as imagens e se baseou, tam-
bém, em depoimentos de pes-
soas próximas ao educador.

Segundo o professor, a 
versão sustentada até agora 
era de que Anísio Teixeira 
morreu após cair no fosso 
de um elevador, no prédio 
onde morava o dicionarista 
Aurélio Buarque de Hollan-
da, em 1971.

 “Ele não chegou à casa 
do Aurélio e, quando a famí-

Sayonara Moreno
Da Agência Brasil

Depois de 14 anos na pri-
são, Suzane von Richthofen 
deixou a penitenciária onde 
cumpre pena, na tarde dessa 
sexta-feira, 11. A Justiça con-
cedeu a autorização para a 
saída temporária de Páscoa à 
presa condenada a 39 anos de 
prisão por matar os pais. É a 
primeira vez que ela consegue 
o benefício.

Presa desde 2002, ela 
conseguiu passar do regime 
fechado para o semiaberto 
em outubro de 2015. Em de-
zembro, a juíza da Vara de 

Execuções Criminais (VEC) de 
Taubaté (SP), Sueli Zeraik Ar-
mani, negou o pedido de saí-
da temporária de Natal, após 
parecer do Ministério Público 
ter apontado um endereço 
desconhecido do seu círculo 
de amizades.

No mês passado, a Jus-
tiça negou o pedido de Suza-
ne para deixar a prisão para 
cursar Administração em 
uma faculdade particular de 
Taubaté (SP), questionando a 
segurança da detenta fora do 
presídio. Suzane foi condena-
da por matar os pais em 2002, 
ao lado dos irmãos Christian e 
Daniel Cravinhos.

TJ-SP autoriza saída de 
Suzane von Richthofen

GOZO DA PÁSCOA

Centro de 
Artesanato vai 
qualificar a 
atividade no País

Ocupando três prédios 
históricos recém-reformados 
na Praça Tiradentes, no centro 
do Rio de Janeiro, foi inaugu-
rado quinta-feira (10) o Cen-
tro Sebrae de Referência do 
Artesanato Brasileiro (Crab), 
com o objetivo de ser uma 
plataforma de reposiciona-
mento e qualificação, além de 
ampliar a comercialização das 
peças brasileiras.

Segundo o presidente do 
Sebrae, Guilherme Afif Do-
mingos, a entidade pretende 
levar os trabalhos para outros 
pontos da cidade durante as 
Olimpíadas. “Queremos mon-
tar quiosques que vendam o 
artesanato em diferentes pon-
tos da cidade. Para ajudar a 
promover o artesanato, temos 
que ajudar a vendê-lo”.

De acordo com Afif, a 
ideia de fazer o centro surgiu 
da disponibilidade de imóveis 
históricos que precisavam de 
investimento para serem revi-
talizados. “Não foram investi-
mentos pequenos, mas valeu a 
pena. Artesanato é cultura, é a 
criatividade do povo exposta e 
o estrangeiro gosta muito dis-
so. Isso passa a ser, inclusive, 
um grande centro de comer-
cialização desse artesanato. 
Mas o mais importante é o ar-
tesanato como arte se ligando 
a outras artes, como as artes 
culinárias e o mundo artístico, 
até porque você tem a Estu-
dantina aqui do lado, no velho 
Rio, no Rio do Centro, tudo 
isso é revitalizador, renasce”.

As obras de restauração 
duraram dois anos e custa-
ram R$ 20 milhões. Outros 
R$ 20 milhões custearam o 
projeto conceitual e executi-
vo, mobiliário e equipamen-
to do centro. O espaço será 
aberto ao público no dia 22 
de março, com a exposição 
Origem Vegetal: a biodiver-
sidade transformada.

Akemi Nitahara
Da Agência Brasil

lia o procurou, os funcioná-
rios do condomínio disseram 
não ter visto Teixeira entrar 
no prédio. Mas quando foi no 
dia 13 de março, o corpo dele 
apareceu no fosso do eleva-
dor. Então, a suspeita começa 
daí, porque se ele não chegou 
à casa do Aurélio e o corpo 
aparece lá, dois dias depois, 
há suspeita”, diz o professor, 
que é também sobrinho-neto 
do educador.

João Rocha conta que 
trabalhou em cima de outra 
contradição, porque, segundo 
informações que chegaram a 
ele, Anísio Teixeira prestou 
depoimento em um quartel 
da Aeronáutica, no Rio, no dia 
12 de março, um dia depois 
do desaparecimento dele.

“O que estou provando, 
agora, é que a versão da que-
da é falsa. O resto – quem ma-
tou, como e por que matou –, 
deixaremos para a comissão 

de mortos e desaparecidos, 
em um pedido formal para 
que investiguem”, completa 
Rocha.

As análises foram pos-
síveis porque, segundo João 
Rocha, a Comissão Nacional 
da Verdade (CNV) teve aces-
so ao laudo da perícia do 
cadáver de Anísio Teixeira, e 
às fotos tiradas depois que o 
corpo apareceu no fosso do 
elevador.

“A CNV me passou esses 
documentos, e pelas imagens 
fica claro que ele não caiu [do 
elevador]. A minha hipótese 
básica é de que ele morreu 
por tortura, e depois deram 
alguns golpes no cadáver, 
para simular a queda”, afirma 
o sobrinho-neto de Anísio.

Haroldo Lima, também 
sobrinho do intelectual nas-
cido em Caetité, Bahia, disse 
que os próximos passos para 
as investigações serão muito 

importantes para os intelec-
tuais do Brasil.

“Anísio foi um estadista 
da educação e fez muito pela 
ideia da educação pública, 
universal e gratuita. Era tido 
como comunista e dono de 
ideias perigosas. No final dos 
estudos, João demonstra que 
naquele elevador, Anísio não 
morreu. Gostaríamos que o 
Estado brasileiro se debru-
çasse sobre esse fato para 
apurar as verdadeiras causas 
da morte de Anísio Teixeira”, 
declara Lima.

Segundo o laudo médi-
co da perícia feita em 1971 
e assinado pelo legista João 
Guilherme Figueiredo, foi 
possível afirmar que a versão 
sustentada pelo governo da 
época não é verdade, de acor-
do com os estudiosos.

As análises mostram 
que a posição do corpo, os 
ferimentos na cabeça e à dis-

posição dos objetos pessoais 
de Anísio Teixeira não cor-
respondem ao que seria uma 
queda. As imagens mostram 
que os óculos, por exemplo, 
têm uma das hastes dobradas 
e estão aparentemente intac-
tos mesmo depois da suposta 
queda de quatro metros de 
altura. A hipótese é de que 
o corpo e os objetos teriam 
sido depositados no local, 
para simular um acidente.

“Hoje, comprova-se, do-
cumentalmente e fotografica-
mente, com laudos periciais, 
que não é verdade que Anísio 
Teixeira tenha caído no poço 
daquele elevador. Vamos pedir 
à Comissão de Mortos e Desa-
parecidos que inclua o nome 
de Anísio Teixeira na lista de 
mortos da ditadura militar e 
prossiga com as investigações”, 
disse o coordenador da Comis-
são Estadual da Verdade, na 
Bahia, Joviniano Neto.
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São Paulo (AE) - 
Keith Emerson, tecla-
dista do Emerson, Lake 
& Palmer, morreu nessa 
sexta-feira, 11, aos 71 
anos. A informação foi 
confirmada na página 
oficial do músico no Fa-
cebook. “É com muita 
tristeza que anuncia-
mos que Keith Emerson 
morreu em sua casa 
em Santa Mônica, Los 
Angeles, aos 71 anos. 
Pedimos privacidade 
à família e que o luto 

seja respeitado”, diz o 
comunicado. O Emer-
son, Lake & Palmer é 
um grupo inglês de 
rock progressivo que 
lançou o primeiro dis-
co em 1970. Além de 
Keith Emerson, a ban-
da é formada por Greg 
Lake e Carl Palmer. Eles 
foram precursores na 
utilização de sintetiza-
dores e na mistura de 
elementos da música 
erudita no rock na dé-
cada de 1970.

Keith Emerson 
morre aos 71 anos

GRUPO INGLÊS DE ROCK

Gerson Monteiro
Da Agência Estado



CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

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

EDITAL

Responsável: Francisco das Chagas Batista 
Pontes
CNPJ: 21.997.811/0001-89
Título/Valor – DMI – R$ 590,00
Protestante: Chemax Ind. e Com. LTDA
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 106614
Responsável: Francisco das Chagas Batista 
Pontes
CNPJ: 21.997.811/0001-89
Título/Valor – DMI – R$ 590,00
Protestante: Chemax Ind. e Com. LTDA
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 106615
Responsável: Francisco das Chagas Batista 
Pontes
CNPJ: 21.997.811/0001-89
Título/Valor – DMI – R$ 590,00
Protestante: Chemax Ind. e Com. LTDA
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 106613
Responsável: ATE XVII Transmissora de 
Energia S/A
CNPJ: 17.330.292/0002-04
Título/Valor – DMI – R$ 29.040,00
Protestante: Transbezerra LTDA
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 106582
Responsável: Cristina Figueiredo de Sousa
CPF: 067.973.824-08
Título/Valor – DM – R$ 62,00
Protestante: Mariza Gomes Bezerra
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 106608
Responsável: Jacinto Belarmino

CPF: 028.083.888-37
Título/Valor – DM – R$ 79,00
Protestante: Vanderlei Lins Ferreira
Apresentante: Caixa Econômica Federal
Protocolo: 106609 Responsável: Luiz 
Arthur Bevilaquia Bandeira
CPF: 013.334.163-18
Título/Valor – DMI – R$ 160,00
Protestante: Vexillum Cursos e Linguas LTDA
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 106617
Responsável: Empresa de Transportes Marajo 
LTDA
CNPJ: 08.923.823/0001-09
Título/Valor – CDA – R$ 26.267,65
Protestante: Fazenda Nacional DIV-ATIVA - 
CONFINS
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional
Protocolo: 106616
Responsável: Joelma Monteiro do Nascimento
CPF: 042.204.754-60
Título/Valor – DMI – R$ 281,00
Protestante: Josefa Anacelma Bento
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 106554
Responsável: Francisco de Assis Gonçalves 
de Santana
CPF: 029.915.444-06
Título/Valor – DSI – R$ 442,17
Protestante: Ville Construções 
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 106568
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou jurídi-
cas citadas a virem pagar ou darem razões que 
tem, neste Cartório de Protesto, à Rua acima cita-
da, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de serem 
os referidos títulos protestados, na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 11 de março de 2016.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

Protocolo...: 2016 - 011861
Responsavel.: LEONARDO DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ....: 104689394-74
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014809
Responsavel.: MARLI CANDIDO FRANCISCO 80651941415
CPF/CNPJ....: 021742850/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            341,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011892
Responsavel.: MARLI CANDIDO FRANCISCO
CPF/CNPJ....: 021742850/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            636,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012061
Responsavel.: MP TRANSP E COM LTDA ME
CPF/CNPJ....: 021591784/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            478,11
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012564
Responsavel.: MRA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 018274799/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.220,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012233
Responsavel.: PBCON MAT DE CONSTR E LOCA-
COES LTDA
CPF/CNPJ....: 010921285/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.335,77
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013049
Responsavel.: QUEIROGA CARDIOLOGICA LTDA
CPF/CNPJ....: 015627537/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            516,67
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013130
Responsavel.: QUEIROGA CARDIOLOGICA LTDA
CPF/CNPJ....: 015627537/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            841,31
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013333
Responsavel.: RICARDO DA SILVA MARACAJA
CPF/CNPJ....: 038015624-50
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         10.354,22
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo...: 2016 - 011110
Responsavel.: ROSE MARTA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ....: 050310706-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            195,35
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 009411
Responsavel.: TASSIO PEREIRA LEITE ME
CPF/CNPJ....: 019807941/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.104,62
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013152
Responsavel.: VERSATY COM. DE TINTAS E FERRA
CPF/CNPJ....: 004078025/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012146
Responsavel.: WANDERSON ANTINIO DE SOUSA 
SANTANA
CPF/CNPJ....: 022476875/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.066,68
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012290
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  12/03/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ACADEMIA INTELIGENTE LTDA
CPF/CNPJ....: 021147816/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         10.000,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 013105
Responsavel.: ADAILTON MEIRELES DE LIMA
CPF/CNPJ....: 104844994-75
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$         24.664,06
Apresentante: ZAITTER ADVOGADOS E ASSOCIADOS
Protocolo...: 2016 - 013180
Responsavel.: ADRIANO RITCHELLI MACEDO DE 
FARIAS
CPF/CNPJ....: 012561407/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.857,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014272
Responsavel.: ANTONIO DEHON BRASILEIRO FILHO
CPF/CNPJ....: 072358894-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            312,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012875
Responsavel.: BERLANDIA FERREIRA LIMA   ME
CPF/CNPJ....: 017957748/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012132
Responsavel.: CONDOMINIO VALE VICENZA RE-
SIDENCE
CPF/CNPJ....: 007824273/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            912,27
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 010121
Responsavel.: FAGNO ROBERTO ALVARENGA DE 
SANTANA
CPF/CNPJ....: 023413914-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012998
Responsavel.: EMERSON DINIZ RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 013025431/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.759,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 014270
Responsavel.: GILBERTO ROSSI CICOTOSTE
CPF/CNPJ....: 015483248-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 012989
Responsavel.: HOMESEG PRESTADORA DE SER-
VICOS EIRE
CPF/CNPJ....: 018561861/0001-04
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$            165,32
Apresentante: PDV COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Protocolo...: 2016 - 012725
Responsavel.: JORGE EDUARDO LUCENA
CPF/CNPJ....: 491006534-20
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$             70,00
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL N 4
Protocolo...: 2016 - 012487
Responsavel.: JORGE EDUARDO LUCENA
CPF/CNPJ....: 491006534-20
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$             70,00
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL N 4
Protocolo...: 2016 - 012488
Responsavel.: J S RESTAURANTE E PIZZARIA 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 020476590/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.430,70
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2016 - 011862
Responsavel.: J S RESTAURANTE E PIZZARIA 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 020476590/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.119,57
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I O   D E   P R O T E S T O
 E D I T A L

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
REPUBLICAÇÃO POR OMISSÃO GRÁFICA
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016
OBJETO: Contratação visando o Fornecimento Parcelado de Relógios de Ponto Eletrônico com 

biometria e fonte bi volte, com software para o controle e gerenciamento, e geração de relatórios 
mensais de servidores.

ABERTURA: 29 de março de 2016, às 09h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 11 de março de 2016.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO  
REPUBLICAÇÃO POR OMISSÃO GRÁFICA
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016
OBJETO: Contratação visando o fornecimento parcelado de materiais odontológicos, para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do Município 
de Queimadas PB.

ABERTURA: 29 de março de 2016, às 10h30min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 11 de março de 2016.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
REPUBLICAÇÃO POR OMISSÃO GRÁFICA

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016
OBJETO: Contratação de Empresa do Ramo Específico para Prestação de Serviço de Realiza-

ção de Exames e Consultas tipo: Radiografia Raio X, Ultrassonografia, Ressonância, Tomografias 
dentre outros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal 
de Saúde do Município de Queimadas-PB

ABERTURA: 29 de março de 2016, às 14h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. 

Queimadas - PB, em 11 de março de 2016.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2016.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 08h30min, do dia 29.03.2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para aquisições de MATERIAIS DE EXPEDIENTES e DIDÁTI-
COS, para melhor atender as necessidades das Secretarias Municipais, Gabinete da Prefeita e o 
Programa Brasil Alfabetizado até dezembro de 2016. Recursos financeiros: Próprios/Convênios e 
Programas Federais e Orçamentários previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3276-1016/1018. 

Pilões - PB, 11 de Março de 2016.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 14h00min, do dia 30 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parceladas de MATERIAIS DE 
LIMPEZA e HIGIENE PESSOAL, destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita, Secretarias 
Municipais e Fundo Municipal de Saúde até dezembro de 2016. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: 
no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 11 de Março de 2016.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 0015/2015
EXTRATO DE 1° ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: O Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais cento e oitenta dias ao contrato original 

006/2014 nos termos do art.57 inciso II, da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.036.438/0001-31 

(CONTRATANTE) E QUATRO RODAS LOCADORA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 15.718.526/0001-89
DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 

Publique-se e Cumpra-se.
Sapé, 01 de março de 2016.

GEMINIANO LUIZ   M. LIMEIRA FILHO
Secretário

ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS 
 EDITAL 

O Presidente da Academia Paraibana de Letras - APL, no uso de suas atribuições e de acordo 
com o artigo 7º do Estatuto Social, combinado com os arts 16 e 17 do Regimento Interno, declara 
vaga a Cadeira 15, anteriormente ocupada pelo acadêmico PAULO GUSTAVO GALVÃO, ficando 
abertas as inscrições para seu preenchimento, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
publicação deste Edital, na Secretaria da APL, das 8:30 às 12:00 horas dos dias úteis. 

João Pessoa, 12 de março de 2016
Damião Ramos Cavalcanti

Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2016

Diante do recebimento das razões de recurso administrativo apresentada pela Empresa JG 
Informática e Papelaria Ltda, referente ao Pregão Presencial nº 020/2016, Objeto:Aquisição par-
celada de material de informática diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde, foi JULGADO 
IMPROCEDENTE na sua totalidade a petição, mantendo a manutenção da decisão do Pregoeiro, 
bem como os resultados dela advindos. As razões que motivaram tal julgamento encontram-se 
disponível no site: http://www.bayeux.pb.gov.br/sist_licitacao. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão, Av. Liberdade, 1973 – S.Bento – Bayeux/PB. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux-PB, 11 de março de 2016
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

CONCORRÊNCIA  Nº 002/2015
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através da Comissão de Licitação, torna público para 

conhecimento dos interessados, que fica adiado “Sine Die” o procedimento licitatório na modalidade 
Concorrência nº 002/2015, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia e construção 
para construir em estrutura de concreto armado pré-moldado 03 (três) galpões, destinados ao 
Almoxarifado Central, Arquivo Geral e Depósito Judicial deste Poder Judiciário Estadual, conforme 
especificações estabelecidas no Projeto Básico e seus complementos anexos ao edital, tendo 
em vista alteração no Edital. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos na sala da Comissão 
de Licitação, no 5º andar do Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior, situado à Praça 
Venâncio Neiva, s/n – Centro – João Pessoa – PB, de segunda a quinta-feira das 13h00 às 18h00 
e às sexta-feiras das 08h00 às 13h00, através do telefone (83) 3216-1456, (83) 3216-1617, ou 
ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. 

João Pessoa, 11 de  março de 2016
Arleide Mª da Silva Barbosa

Presidente da Comissão de Licitação TJ-PB

COMPANHIA AGROPECUÁRIA DO TRIANGULO
CNPJ N° 08.876.310/0001-86 NIRE 2530000194-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da empresa COMPANHIA AGROPECUÁ-

RIA DO TRIANGULO, para a reunião da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 10:00 
horas do dia 20/03/2016, na Rua Fenelon Bonavides, n.º 51, Brasília, Patos/PB, CEP 58700-340, 
em decorrência da impossibilidade de ser realizada na sede, com os seguintes itens em pauta: 1°) 
Autorização para registro simplificado e posterior cancelamento da empresa na CVM – Comissão 
de Valores Mobiliários; 2°) Aprovação da oferta pública de ações pela acionista controladora; 3°) 
Outros assuntos de interesse da sociedade. Patos, 09 de março de 2016. Izabel Wanderley Gayoso, 
Diretora Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016

CONTRATO Nº 092/2016 - Contratado(a): Triunfo Construções Ltda. Objeto: Prestar o forneci-
mento parcelado de material de construção diversos, destinado às diversas secretarias do muni-
cípio. Valor Contratado: R$ 1.822.605,72.  Recursos: Próprios, FMAS, FNAS, FUNDEB e FNDE. 
Classificação: Diversas Secretarias - Material de Consumo. Vigência: 10/03/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 10 de março de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Execução dos serviços de transporte de estudantes, com a utilização de veículo 

apropriado.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015.
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais dez meses, nos termos do art. art. 57, II, 

da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 

(CONTRATANTE) 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00009/2015 - AGNALDO PEREIRA DA SILVA -1°aditivo
CT Nº 00010/2015 - CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS -1º aditivo
CT Nº 00011/2015 - EVERALDO PAULO DE SOUZA -2º aditivo de prazo
CT Nº 00012/2015 - FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME -1°aditivo
CT Nº 00014/2015 - GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSÕES- 1ºaditivo
CT Nº 00016/2015 - JANDUY BERNARDINO GOMES -1°aditivo
CT Nº 00017/2015 -  JOAO NUNES DE FREITAS -1ºaditivo
CT Nº 00018/2015 -  JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES -1ºaditivo
CT Nº 00019/2015 - JOSÉ DANTAS BATISTA -1º aditivo
CT Nº 00020/2015 - JOSE DOS SANTOS ELIAS 2° aditivo de prazo
CT Nº 00021/2015 -  JOSE ISAIAS DA SILVA FREITAS
CT Nº 00022/2015 -  LENIRA DE LOURDES PINHEIRO MARTINS
CT Nº 00023/2015 - MARCONE JOSÉ DA SILVA
CT Nº 00024/2015 - SERGIO FRANCELINO DA SILVA
CT Nº 00025/2015 -  SEVERINO BARBOSA BASTOS
CT Nº 00026/2015 -  SILVANO SEVERINO DA SILVA

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS 
ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: LEIA LIVRARIA DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 150.251,75.

Santa Helena - PB, 10 de Março de 2016
AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 13:00 horas do dia 23 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de equipamentos, 
suprimentos e acessórios de informática diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h:00min e das 14h00min Até 17h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 11 de Março de 2016

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 15:00 horas do dia 23 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gás GPL - botijões 
de 13 kg e vasilhame de 13 kg, conforme necessidade das Escolas e Secretarias deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 12h:00min e das 14h00min Até 
17h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 11 de Março de 2016

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de móveis imobiliário destinados 
a Secretaria de Educação deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2005. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3297-1130.
Email: pmmataraca1@gmail.com

Mataraca - PB, 10 de Março de 2016
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - AVISO DE LICITAÇÃO 

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007-2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 08:00 horas do dia 01 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Materiais de Consumo 
Odontológico Diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com

Cuitegi - PB, 11 de Março de 2016
JADIR FERNANDES DA ROCHA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - AVISO DE LICITAÇÃO 

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007-2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 08:00 horas do dia 01 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Materiais de Consumo 
Odontológico Diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3681-1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com

Cuitegi - PB, 11 de Março de 2016
JADIR FERNANDES DA ROCHA 

 Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Areial
Nº do Processo: 2014-008742/TEC/LP-2297

Data de Abertura: 09/12/2014
Requerente: Prefeitura Municipal de Areial
Fato gerador: LICENÇA PRÉVIA: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (PARA ATENDER 

REDE DE ESGOTO EXISTENTE): AC: 200M²- IT:2.000.000- NE:05-VAZÃO: 48M³/HORA-L/ATV: 
SITIO AREIAL 1- ZONA URBANA-AREIAL-PB.

“A CONSTRUTORA ALBATROZ REAL LTDA - CNPJ 09.427.668/0001-94, Torna público que 
requereu à Sudema - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a emissão da Licença 
Prévia em 19 de Fevereiro de 2016. Processo número 2016-000961 - Edifício Comercial e Resi-
dencial - João Pessoa - PB” 

LAFARGE BRASIL S.A – CNPJ/CPF n° 10.917.819/0003-33 Torna público que solicitou a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Operação. Para a atividade de: 
Lavra de Calcário e Argila numa área de 28,34ha, referente ao processo DNPM N° 840.263/1982. 
Na FAZENDA MIRAMAR, S/N ZONA RURAL Município: CAAPORA- UF: PB. Processo: 2016-
001397/TEC/LO-1726.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00010/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviço de locação de trator para preparo do solo para 
plantio de lavouras de pequenos agricultores do município de Condado. Data e Local: 23 de Março 
de 2016 às 08:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - 
Condado - PB.

Condado - PB, 11 de Março de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00011/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição parcelada de urnas funerárias, incluindo os 
serviços de traslado funeral, destinado ao município de Condado. Data e Local: 23 de Março de 2016 
às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 11 de Março de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00012/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento e instalação de divisória de gesso, sancas 
de gesso e molduras de gesso (rodateto), visando adequações de prédios públicos do município de 
Condado. Data e Local: 23 de Março de 2016 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 11 de Março de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00013/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços gráficos de confecção e im-
pressão de formulários padronizados de uso da Prefeitura Municipal de Condado. Data e Local: 
23 de Março de 2016 às 09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 
395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 11 de Março de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00014/2016

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais elétricos, com fornecimento 
parcelado, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município. Data 
e Local: 23 de Março de 2016 às 10:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio 
Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 11 de Março de 2016
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Execução dos serviços de transporte de estudantes, com a utilização de veículo 

apropriado.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2015.
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais nove meses, nos termos do art. art. 57 II, 

da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 

(CONTRATANTE) 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00040/2015 – Josenilson Coelho da Silva -1°aditivo

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO
OBJETO: Execução dos serviços de transporte de estudantes, com a utilização de veículo 

apropriado.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2015.
OBJETO: Aditivo de Prazo fica prorrogado por mais dez meses, nos termos do art. art. 57, II, 

da Lei nº 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 

(CONTRATANTE) 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00006/2015 – Everaldo Paulo de Souza -1°aditivo

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.08.003/2016/CSL/SECOB/PMCG. PARTES: 
SECOB/ ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚ-
NIOR, CNPJ/MF 08.846.230/0001-88. OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS, SONDAGENS E CONTROLE TECNOLÓGICO 
NAS OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. PRAZO DE VIGÊNCIA:12 
(DOZE) MESES. VALOR GLOBAL: R$ 82.929,60 FUNDAMENTAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 2.08.001/2015/CSL/SRP/SECOB/PMCG. LEI Nº. 10.520/2002 E LEI 8666/1993 E SUAS 
ALTERAÇÕES. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.2001.2091. ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.39. FONTE DE RECURSOS: 000 (RECURSOS PRÓPRIOS). RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 
2491. SIGNATÁRIOS: ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA E NILSON DE BRITO FEITOZA. DATA DE 
ASSINATURA: 07/03/2016. 

ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECES-

SIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2016.
DOTAÇÃO: 20.500 SECRETARIA DE SAÚDE 10 122 0010 2008 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA 

SECRETARIA DE SAÚDE 10 301 0040 2032 MANUT. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 10 
301 0040 2061 MANUT. DA FARMÁCIA BÁSICA - RP 10 301 0040 2062 ASSISTENCIA DE SAÚDE 
A POPULAÇÃO 10 301 0040 2035 MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 10 301 
0010 2072 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 0040 2081 MANUT. DA FARMÁCIA 
BÁSICA - FUNDO 10 301 0010 2088 MANUT. DO PROGRAMA PMAQ 3390.30 99 007 MATERIAL 
DE CONSUMO 3390.32 99 007 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e:
CT Nº 00008/2016 - 10.03.16 - LEIA LIVRARIA DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 150.251,75

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER A UBS GREGÓRIO SIM-

PLÍCIO DA COSTA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA.
Fundamento Legal: Pregão Presencial Nº 00007/2016.
Vigência: Até O Final Do Exercício Financeiro De 2016
Partes Contratantes: Prefeitura Municipal De Pedra Lavrada E:
CT Nº 00020/2016 - 11.03.16 - Maria Das Dores Alves Sabino - R$ 23.400,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - AVISO DE REMARCAÇÃO DE 

LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007-2016
A Pregoeira Oficial do Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande torna público que será 

realizada nova sessão de abertura às 14:00 horas do dia 31/03/2016 na Sala de Licitações locali-
zada na Rua Gedeão Amorim, 133, centro desta cidade, da licitação em epígrafe, tendo em vista 
na primeira reunião não ter comparecido o número mínimo de licitantes para a sua realização um 
vez que a licitação ser restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte 
e Equiparados, para: Aquisição de Materiais de Consumo Diversos destinados a realização de 
Exames Laboratoriais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 10 de Março de 2016
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - AVISO DE REMARCAÇÃO DE 

LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007-2016
A Pregoeira Oficial do Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande torna público que será 

realizada nova sessão de abertura às 14:00 horas do dia 31/03/2016 na Sala de Licitações locali-
zada na Rua Gedeão Amorim, 133, centro desta cidade, da licitação em epígrafe, tendo em vista 
na primeira reunião não ter comparecido o número mínimo de licitantes para a sua realização um 
vez que a licitação ser restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte 
e Equiparados, para: Aquisição de Materiais de Consumo Diversos destinados a realização de 
Exames Laboratoriais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 10 de Março de 2016
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

 Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2016, que objetiva: Aquisição de gás 
GLP; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉ FERREIRA DOS 
SANTOS - R$ 82.500,00.

Mari - PB, 10 de Março de 2016.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de gás GLP.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

E PLANEJAMENTO - 04.122.0210.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO - 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - 
12.361.1880.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADOS 
PELO MDE - 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.302.4280.2028 - MANUTENÇÃO DOS 
PROGRAMAS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - 08.00 - FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08.244.4860.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO FMAS DO MUNICÍPIO - 3390.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00021/2016 - 10.03.16 - JOSÉ 

FERREIRA DOS SANTOS - R$ 82.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 10:00 horas do dia 23 de Março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de expedientes 
diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 12h:00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 11 de Março de 2016

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 12 de março de 2016Publicidade
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00009/2016 - FMS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATE-

RIAL DE EXPEDIENTE
PROCESSO LICITATÓRIO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE; 10 301 2007 

2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE; 129 3390 30 00 001 
MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
CONTRATADO: PAPELARIA MAGAZINE SILVA LTDA CNPJ: 13.639.397/0001-08
VALOR R$ 40.888,68 (QUARENTA MIL, OITOCENTOS OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA 

E OITO CENTAVOS)
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00018/2016- PMC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-

CIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM.
PROCESSO LICITATÓRIO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM: 0204 SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO; 12 361 1002 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 
MDE; 059 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 12 361 1002 2014  MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – QSE; 527 3390.30 00 301 MATERIAL DE CONSUMO; 12 
361 2006 2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE LIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – PNAE; 533 3390.30 00 301 MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
CONTRATADO: JAQUELINE FERREIRA AQUINO – ME, CNPJ: 17.428.078/0001-04
VALOR R$ 155.697.50 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E 

SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 019/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materiais de informática diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: Adilson da Silva Paulino-ME - R$ 159.280,00; GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME - R$ 
32.816,00; JG Informática e Papelaria Ltda. - R$ 76.800,00.Ficam os licitantes convocados no prazo 
de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de 
penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 11 de Março de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 022/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
eletroeletrônicos diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
Comercial Medeiros Ltda - R$ 62.080,00; VENDE TUDO MAGAZINE LTDA - R$ 413.534,60.Ficam 
os licitantes convocados no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda 
do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 11 de Março de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 023/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materiais de artesanato; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
Wanderly Soares de Souza - R$ 141.011,90.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 no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 11 de Março de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 024/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de colchões e lençóis; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Berg 
Indústria e Comércio de Confecções Ltda - R$ 8.720,00; MD Distribuidora Ltda. - R$ 3.320,00.Ficam 
os licitantes convocados no prazo de até 05 dias para assinatura do contrato, sob pena de perda do 
direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 11 de Março de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOCA 
CLAUDINO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: TALITO ROSSI 
ANACLETO E ANDRADE ME - R$ 160.587,00.

Joca Claudino - PB, 11 de Março de 2016
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 24 de março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de expe-
diente diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 11 de março de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 24 de março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de 
expediente e didáticos diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 11 de março de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Planejamento, 

Organização, Realização e Processamento de Resultados de Concurso Público para provimento 
dos cargos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE – PB.

LICITANTES HABILITADOS:
ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO EIRELI – EPP.
CONPASS – CONCURSOS PÚBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI – EPP.
FUNDAÇÃO VALE DO PIAUI.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta Técnica e Proposta Financeira 
será realizada no dia 21/03/2016, às 15:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Severino 
Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, no horário das 14:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 9174-2062.

Email: pmcuitemme@hotmail.com
Cuité de Mamanguape - PB, 09 de março de 2016

MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA
Presidente da Comissão

SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
DE DIAMANTE E IBIARA/PB.
CNPJ/MF: 16.874.388/0001-90

EDITAL DE CONVOCAÇÃOASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO DA 
FUNDAÇÃO DO SINDICATO, DISSOCIAÇÃO DE CATEGOTIA, REDUÇÃO DE BASE TERRI-

TORIAL E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA.
O SINTRAF-   Sindicato dos Trabalhadorese Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Diamante 

e Ibiara/PB. CNPJ/MF: 16.874.388/0001-90, vematravés de seu Presidenteconvocaros (as) trabalha-
dores (as) da categoria específica da Agricultura Familiar, conforme legislação vigente, residentes 
e em atividade no município deDiamante Estado da Paraíba, a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária de Ratificação da Fundação doSindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar 
de Diamante e Ibiara/PB. Dissociação de categoria e de Alteração Estatutária a se realizar no dia10 
de Abril de 2016às09 horas, em primeira e segunda convocação, conforme o estatuto social da 
entidade, na sede do sindicato sito àRua Gervasio Pegado,58 Centro- Diamante/PB a fim de discutir 
e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:1. Aprovação da Ratificação da Fundação do Sindicato 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Diamantee Ibiaraconforme legislação 
vigente;2. Discussão e aprovação da dissociação da categoria específica dos Agricultores Familiares 
do município de Diamante Estado da Paraíba,derivando da categoria eclética dos trabalhadores 
rurais, conforme legislação vigente;3. Aprovar a alteração estatutária em conformidade com a legis-
lação vigente, para reduzir a representação e base de atuação territorial do Sindicato para apenas 
o município de Diamante estado da Paraíba, bem como aprovar a atualização do estatuto social do 
sindicato na forma da Lei.A mesa diretora e as formas de discussão e deliberação serão decididas 
pelos próprios interessados presentes na assembleia.Diamante/PB, 10/03/2016.

José Miguel Sobrinho.
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O presidente da TRANSTAXI – COOPERATIVA DE TÁXI ESPECIAL E COMUM DO AEROPOR-
TO, no uso das suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA todos os associados 
em pleno gozo de seus direitos sociais, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária e 
Ordinária, que se realizará no dia 22 de março de 2016, no auditório do Aeroporto, sito no Aeroporto 
Inter. Presidente Castro Pinto S/N, Bayeux/PB, às 08 horas, em primeira convocação, com a presença 
de 2/3 (dois terços) dos associados, às 09 horas, em segunda convocação com a presença de 
metade mais um dos associados e às 10 horas, em terceira e última convocação, com a presença 
de no mínimo 10 (dez) associados. Assembleia GERAL ORDINÁRIA realizar-se-á no mesmo local 
e dia em primeira convocação às 11 horas com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, às 
12 horas, em segunda convocação com a presença de metade mais um dos associados e às 13 
horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados. para 
deliberarem e seguinte ordem do dia:

Pauta da AGE
1. REFORMA PARCIAL DO ESTATUTO SOCIAL.
Pauta da AGO
1. PRESATAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2014/2015 ACOMPANHADA 

DO PARECER DO CONSELHO FISCAL;
2. DESTINAÇÃO DAS SOBRAS E OU RATEIO DAS PERDAS APURADAS DO EXERCÍCIO 

DE 2015; 
3. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS E GRATIFICAÇÕES, QUANDO FOR O CASO, E DA 

CÉDULA DE PRESENÇA PARA OS COMPONENTES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E 
DO CONSELHO FISCAL; 

4.  PREENCHIMENTO DE CARGO VAGO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (DI-
RETOR FINANCEIRO E DO DIRETOR ADMINISTRATIVO;

5. ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL;
6. PLANO DE ATIVIDADE E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016;
7. QUAISQUER ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL 
NOTA: Para efeitos legais e estatutários declara-se que o número de associados da Cooperativa, 

nesta data, é de 60 (quarenta), associados e todos com direito de voto.
Bayeux/PB, 10 de março de 2016.

Juvenal Pedro Gomes
Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00001-2016
OBJETO: Contratação de serviços médicos especializados para atender as demandas do 

município de Cuitegi/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2016. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2016 - RECURSOS FEDERAIS (TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 
SUS). VIGÊNCIA: 31/12/2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT 
Nº 00012/2016 - 03.03.16 - GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA - R$ 40.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE 

PREÇOS Nº 00001-2016
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2016, que objetiva: Con-
tratação de serviços médicos especializados para atender as demandas do município de Cuitegi/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: GERLANE 
CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA - R$ 40.000,00.

Cuitegi - PB, 03 de Março de 2016
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO Nº 00002-2016
Torna público que fará realizar através do Leiloeiro Oficial e Comissão Permanente de Licitação, 

sediada na Rua Cel. Antônio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 05 de 
Abril de 2016, licitação modalidade Leilão, tipo maior oferta para: Alienação do imóvel urbano sito ao 
lado do túnel da viração, centro desta cidade de Bananeiras/PB, conforme especificações contidas 
no Edital e Anexo da licitação supra. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 
720, de 08/03/2016. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 10 de Março de 2016
Alexandre Francisco da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 08:00 horas do dia 29 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO 
DE SERVIDOR, FORNECIMENTO DE LICENÇA E LOCAÇÃO DE TABLET, CESSÃO DE USO 
SISTEMA GESTÃO SAÚDE PÚBLICA WEB, INTEGRADO PARA REMESSA DADOS AO DATASUS 
(SIAB E BPA)/E-SUS AB DO DAB (DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE), SEM LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS, ANO 2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 5.450/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3367-
1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 11 de Março de 2016
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BANANEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e URTIGA CONSTRUÇÕES E INCOR-
PORAÇÕES LTDA CNPJ: 06.879.669/0001-81. Ref. TP 00004/2014. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA NO TRECHO: PAR-
TINDO DA UEPB, PASSANDO PELO HOTEL ECO SPAZZIO TROPICAL E ENCRUZILHADA DOS 
TEIXEIRAS ATÉ O CONJUNTO PADRE LEONARDO – BANANEIRAS/PB, CONFORME PROJETO 
BÁSICO. Extrato do 5º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00275/2014, com a empresa acima 
mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO (03 (três) meses), 
contados a partir de 08/03/2016 até 08/06/2016, sob a dotação orçamentária: ORÇAMENTO DE 
2016 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB RECURSOS ORDINÁRIOS; 
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO – OUTROS 09.00 SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; 
15.451.2022.1022 PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO; 
4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. Assinaturas da prorrogação contratual em: 07/03/2016 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00011/2016, onde 
se lê: “Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço”; leia-se: “Torna público que fará 
realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do Comercio, 23 - Centro 
- Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Março de 2016, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Per-
manente de Licitação, Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis.

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

Duas Estradas - PB, 10 de Março de 2016
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2016
OBJETO: Execução de serviços comuns de engenharia de manutenção da Escola Maria Marques 

de Assis no município de São Domingos/PB, nos termos da Súmula 257/2010 do TCU. Data e Local, 
às 09:00 horas do dia 23/03/2016, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São 
Domingos - PB. Valor Estimado R$ 15.508,10.

São Domingos - PB, 10 de Março de 2016.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO 
DOS BUGUEIROS PROFISSIONAIS DO ESTADO

DA PARAÍBA – SINDBUGGY/PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Comissão Pró-fundação do Sindicato dos Bugueiros Profissionais do Estado da 

Paraíba, com endereço para correspondências na Avenida João Cirilo da Silva, s/n, Condomínio Vila 
Real, Bairro Altiplano Cabo Branco, João Pessoa/PB, CEP: 58046-915, convoca todos os bugueiros 
credenciados do Estado da Paraíba, para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada às 17h, 
em 1ª convocação e em 2ª às 17:30h, no dia 29/03/2016, na sede provisória da entidade localizada a 
Avenida João Cirilo da Silva, s/n, Condomínio Vila Real, Bairro Altiplano Cabo Branco, João Pessoa/
PB, CEP: 58046-915, para tratar a seguinte ordem do dia: 1- Aprovação da fundação Sindicato dos 
Bugueiros Profissionais do Estado da Paraíba – SINDBUGGY/PB, com abrangência no Estado da 
Paraíba; 2- Aprovação do Estatuto; 3- Eleição e Posse de toda Diretoria.

João Pessoa-PB, 09 de março de 2016.
Gleycon de Andrade Barbosa

ESTADO DA PARAÍBA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MADEIRO DA COSTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Março de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros alimentícios 
diversos, destinado a merenda escolar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3297-1130.
Email: pmmataraca1@gmail.com

Mataraca - PB, 10 de Março de 2016
DÉBORA MADEIRO DA COSTA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RIBEIRO BESSA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 15:00 horas do dia 29 de Março de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros alimentícios 
diversos, destinado a merenda escolar do Conselho da E.M.E.F. José Ribeiro Bessa. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3297-1130.
Email: pmmataraca1@gmail.com

Mataraca - PB, 10 de Março de 2016
MARIA APARECIDA BASTOS DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CÔNEGO JOSÉ VITAL RIBEIRO 

BESSA
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 14:00 horas do dia 29 de Março de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros alimentícios 
diversos, destinado a merenda escolar do Conselho da E.M.E.F.M. Cônego José Vital Ribeiro 
Bessa. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3297-1130.
Email: pmmataraca1@gmail.com

Mataraca - PB, 10 de Março de 2016
Heloisa Ramalho Oliveira da Costa Baracuhy - Presidente do Conselho

ESTADO DA PARAÍBA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACINDA IRACEMA DA COSTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 11:00 horas do dia 29 de Março de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros alimentícios 
diversos, destinado a merenda escolar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3297-1130.
Email: pmmataraca1@gmail.com

Mataraca - PB, 10 de Março de 2016
ALINE ALBERTO DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSÉ VITAL RIBEIRO BESSA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2016

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 16:00 horas do dia 29 de Março de 2016, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros alimentícios 
diversos, destinado a merenda escolar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3297-1130.
Email: pmmataraca1@gmail.com

Mataraca - PB, 10 de Março de 2016
ALINE ALBERTO DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECES-

SIDADES DO MUNICÍPIO DE JOCA CLAUDINO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Joca Claudino
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00008/2016 - 11.03.16 - TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME - R$ 160.587,00

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
 O PREGOEIRO OFICIAL DO FUNDO MUNICÍPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM, ESTADO 

DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 105/2015, de 
01/07/2015, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 04/2013, de 03 de Janeiro de 2013 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993, RESOLVE ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial 
nº 00001/2016, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO 
DE CAPIM, com base nos elementos constantes do processo correspondente, EM FAVOR DA 
EMPRESA JAQUELINE FERREIRA AQUINO– ME, R$ CNPJ: 17.428.078/0001-04, PELO VALOR 
DE R$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS). 

 Capim - PB, 11 de Março de 2016.
ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

FUNDO MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do 
artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, nos termos do relatório final apre-
sentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 
Presencial nº 00001/2016, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO 
MUNICIPIO DE CAPIM, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE HOMOLOGAR o resultado 
da licitação, EM FAVOR DE EM FAVOR DA EMPRESA JAQUELINE FERREIRA AQUINO –ME, R$ 
CNPJ: 17.428.078/0001-04, PELO VALOR DE R$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS) com 
base no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário 
para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e o consequente instrumento de contrato, 
nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei.

Capim - PB, 11 de Março de 2016.
EUNICE CARLA DOS SANTOS GUEDES

SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

AVISO DE TORNAR SEM EFEITO
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPOR-

TES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: TORNAR 
SEM EFEITO: a publicação da DISPENSA Nº DV00003/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
00003/2016 de 02 de Fevereiro de 2016, publicado no SEMANÁRIO OFICIAL dos dias 08/02/ a 
12/02/2016, DOE PÁG. 24 do dia 13/02/2016 e JORNAL A UNIÃO PÁG. 28 no dia 13/02/2016 e por 
conveniência e oportunidade. FELIX ARAÚJO NETO. Diretor Superintendente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016, do tipo menor preço por item, 
objetivando a locação de veículos, cuja abertura será no dia 28.03.2016, às 09:00 horas, na sala 
de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 11 de março de 2016.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua Virginio Veloso Borges, Lote 22/23, Lot. Miritânia, Santa Rita-PB E-mail: pmsrlicitapu-
blica@gmail.com

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 053/2016 – PREGÃO PRESENCIAL 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. 

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através de sua Pregoeira Oficial, Srª. Tatiane César Silva, 
nomeada pela portaria nº 815/2015 do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que edital em referência passa a conter as seguintes alterações:

• O item 5.3.1, “a” passa a conter o seguinte texto: “a) Estatuto/contrato social, com todas 
as alterações, e/ou a consolidação”.

• Fica excluído do edital a exigência contida no item 5.5
Como as alterações executadas não acarretam modificação na proposta de preços, fica mantida 

a data do Pregão. Consultas com o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO ÚNICO de 
08h00min as 12h00min, na sede da CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 11 de Março de 2016. 
Tatiane César Silva 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua Virginio Veloso Borges, Lote 22/23, Lot. Miritânia, Santa Rita-PB E-mail: pmsrlicitapu-
blica@gmail.com

ERRATA   AO   EDITAL
PROCESSO Nº 301/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016
DATA DE ABERTURA: 14/03/2016 - ÀS 10h00min.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE SUPLE-

MENTOS ALIMENTARES. 
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, através de sua Pregoeira Oficial, Srª. Tatiane César Silva, 

nomeada pela portaria nº 815/2015 do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que edital em referência passa a conter as seguintes alterações:

• O item 5.3.1, “a” passa a conter o seguinte texto: “a) Estatuto/contrato social, com todas 
as alterações, e/ou a consolidação”.

• Fica excluído do edital a exigência contida no item 5.5
Como as alterações executadas não acarretam modificação na proposta de preços, fica mantida 

a data do Pregão. Consultas com o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO ÚNICO de 
08h00min as 12h00min, na sede da CPL – Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 11 de Março de 2016. 
Tatiane César Silva 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 00007/2016 - FMAS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 

DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CAPIM.
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: RECURSO ORDINÁRIO: 08 244 2011 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 172 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO 08 244 2011 2031 
CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL 189 3390.32 00 001 
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

VIGÊNCIA: DE 11 DE MARÇO DE 2016 ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
CONTRATADO - JAQUELINE FERREIRA AQUINO –VALOR R$ 57.500,00 (CINQUENTA E 

SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

O Prefeito Municipal de DONA INÊS, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Con-
curso Público realizado no dia 10/01/2016, de acordo com o resultado oficial final apresentado em 
10/03/2016, e após o julgamento de todos os recursos apresentados e respondidos, pela empresa 
CONPASS, responsável pela realização do concurso. O Termo de Homologação, na íntegra, contendo 
todas as informações encontra-se a disposição dos interessados no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de Dona Inês e no site www.conpass.com.br. Dona Inês, 11 de Março de 2016 – Antonio 
Justino de Araújo Neto – Prefeito Municipal.    

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 

COMBUSTÍVEIS.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2016.DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Campina Grande: 15.451.1029.2153 Ações de Melhoria no Sistema de 
Trânsito 04.122.2001.2154 Ações Administrativas da STTP 3390.30.000 Material de Consumo.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016.PARTES CONTRATANTES: Superintendencia 
de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e:CT Nº 00014/2016 - 04.03.16 - Márcia 
Moura Ramadam - R$ 132.696,00.

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para locação do Sistema de Gestão Centralizada de Fiscali-
zação de Trânsito. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2016.DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Campina Grande: 15.451.1029.2153 Ações de melhoria no sistema de 
Transito 04.122.2001.2154 Ações Administrativas da STTP - VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.PARTES 
CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e:  CT 
Nº 00018/2016 - 07.03.16 - OI Móvel S/A - R$ 126.000,00.

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição de forma parcelada de material gráfico. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2016.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 04.122.2001.2154. Ações 
Administrativas da STTP 3390.39.99.000. Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de 
Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00019/2016 - 07.03.16 - Gráfica São 
Mateus Ltda. - R$ 90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma em 1.200mts² de 

Placas de Sinalização de acordo com o Pedido.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Mu-

nicípio de Campina Grande: 15.451.1029 Ações de melhoria no sistema de Transito 3390.39.99.000 
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2016. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina 
Grande e: CT Nº 00022/2016 - 07.03.16 - PAULO GERMANO FARIAS CAVALCANTE - R$ 70.500,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO 00004/2016 -  FMAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATE-

RIAL DE EXPEDIENTE.
PROCESSO LICITATÓRIO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2016.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 02.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 

08 244 2011 2028; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL; 17 
3390 30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM 
CONTRATADO: PAPELARIA MAGAZINE SILVA LTDA CNPJ: 13.639.397/0001-08
VALOR R$ 76.527,92 (SETENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE SETE REAIS E NOVENTA 

E DOIS CENTAVOS)
 *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:00 horas do dia 24 de Março de 2016, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de medicamentos e materiais médicos 
e hospitalares diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 11 de Março de 2016
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

27A UNIÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09h00min do dia 28 de Março de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Materiais de Limpezas e 
Higiênicos, que tem como objetivo atender as necessidades do Hospital Municipal e as secretarias 
deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037. Edital: http://www.arara.pb.gov.br/.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 13h00mindo dia 28 de Março de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Equipamentos, Suprimen-
tos de Informática e Recarga de Cartuchos de Impressora a Jato de Tinta. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3369-1037. Edital: http://www.arara.pb.gov.br/

Arara - PB, 09 de Março de 2016.
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA

Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2016, que objetiva: Aquisições parceladas de 
materiais de expedientes e didáticos, para atender as necessidades das secretarias deste Município 
e aos Programas Federais; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI -ME - R$ 11.622,00; 
MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 250.922,50; MVA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL 
ESCOLAR LTDA - ME - R$ 1.464,00.

Arara - PB, 04 de Março de 2016
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de materiais de expedientes e didáticos, para atender as ne-

cessidades das secretarias deste Município e aos Programas Federais. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00006/2016. DOTAÇÃO: Recursos: PETTI,PROJOVEM, EJA, FUS, PAB FIXO, 
FMS, FNAS, CRAS, IGD, MAIS EDUCAÇÃO, FPM, ICMS, TRIBUTOS, SAMU, PDDE, FNDE, MDE, 
MAC, FUNDEB, PAIF e DIVERSOS: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 
00015/2016 - 07.03.16 - MVA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - ME - R$ 
1.464,00; CT Nº 00016/2016 - 07.03.16 - MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS 
SOUTO EIRELI -ME - R$ 11.622,00; CT Nº 00017/2016 - 07.03.16 - MAURILIO DE ALMEIDA 
MENDES - R$ 250.922,50.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2016, que objetiva: Locação de diversos 
veículos, destinados à manutenção das atividades das secretarias deste Município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE - R$ 
16.400,00; FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA - R$ 15.000,00; GENIVALDO DE ARAÚJO 
TRINDADE - R$ 14.000,00; JOELMA CLEMENTINO LIBORIO - R$ 10.000,00; JOSE ADAILTON 
SANTOS DE AGUIAR - R$ 13.500,00; JOSÉ CLAUDIO DE ARAÚJO DUARTE - R$ 19.000,00; JOSÉ 
FELINTO DO NASCIMENTO - R$ 14.550,00; LUIS VIRGINIO DOS SANTOS FILHO - R$ 9.950,00; 
MARISIO DOS SANTOS ALVES - R$ 11.650,00; MARQUITO LOPES DA SILVA - R$ 15.500,00; 
SEVERINO SOARES DOS SANTOS - R$ 14.550,00; V R RODRIGUES DA SILVA - ME - R$ 
56.900,00. Ficam desde já convocados os licitantes vencedores para assinatura do contrato objeto 
da presente licitação, no prazo máximo de 05 dias a contar da publicação desta, em conformidade 
com o subitem 15.1 do edital da presente licitação.

Arara - PB, 09 de Março de 2016
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2016
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada em implantação e suporte de sistemas 

informatizados para utilização nos departamentos administrativos municipais LOCAÇÃO DE 
SISTEMA DE CONTROLE DE CONTABILIDADE PUBLICA NA PREFEITURA E SAÚDE, PORTAL 
DE TRANSPARÊNCIA PARA PREFEITURA E SAÚDE, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRI-
BUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, 
ESTOQUE, FARMÁCIA PÚBLICA E AÇÃO SOCIAL PARA O FMAS, todos os sistemas deverão 
permitir a integração, possibilitando assim, a importação e o intercâmbio de dados, e o servidor de 
dados deverá ser em nuvem, fora do espaço físico do órgão, por total custo da empresa contratada. 
Banco de dados consolidado, com todos os órgãos do município, sendo executados num mesmo 
banco de dados permitindo a emissão tempestiva de relatórios consolidado, mas com controle de 
permissões de acesso por usuário

ABERTURA: 23/março/2016 às 15:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o novo Edital na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal, situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias 
úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 11 de março de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

TERMO DE RATIFICAÇÃOE HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo em referência, através de Adesão à 

Ata de Registro de Preços nº 00001/2015, oriunda do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 
00001/2015 da Prefeitura Municipal de Capim, de acordo com o Relatório emitido pela Comissão 
de Licitação, abalizado pelo Parecer da Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos do 
Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o Relatório, RATIFICO e 
ADJUDICO a contratação em favor da empresa: PAPELARIA MAGAZINE SILVA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 13.639.397/0001-08, dos itens 1 ao 127, pelo valor total de R$ 76.527,92 (Setenta 
e seis mil, quinhentos e vinte sete reais e noventa e dois centavos)para a aquisição em referência, 
fundamentada no Art. 8º, do Decreto Federal nº 3.931/2001, em consequência, fica convocada a 
proponente para assinatura do instrumento de contrato, oriundo da Adesão à Ata de Registro de 
Preços 00001/2016, cujo o objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de 
material de expediente,destinado ao Fundo Municipal de Ação Social do Município de Capim, nos 
termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Capim, 19 de Fevereirode 2016.

EUNICE CARLA DOS SANTOS GUEDES
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃOE HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo em referência, através de Adesão à Ata de 

Registro de Preços nº 00001/2016, oriunda do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 00001/2016 
do Fundo Municipal de Saúde de Capim - PB, de acordo com o Relatório emitido pela Comissão 
de Licitação, abalizado pelo Parecer da Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos do 
Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o Relatório, RATIFICO e 
ADJUDICO a contratação em favor da empresa: JAQUELINE FERREIRA AQUINO – ME, inscrita 
no CNPJ sob o nº17.428.078/0001-04, dos itens 1 ao 30, pelo valor total de R$ 155.697.50 (Cento 
e cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)para a aquisição 
em referência, fundamentada no Art. 8º, do Decreto Federal nº 3.931/2001, em consequência, fica 
convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, oriundo da Adesão à Ata 
de Registro de Preços 00002/2016 cujo o objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
gêneros alimentícios destinados aPrefeitura Municipal de Capim, nos termos do Art. 64, caput, do 
citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Capim, 04 de Marçode 2016.

EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR 
PREFEITO

TERMO DE RATIFICAÇÃOE HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo em referência, através de Adesão à 

Ata de Registro de Preços nº 00001/2015, oriunda do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 
00001/2015 da Prefeitura Municipal de Capim, de acordo com o Relatório emitido pela Comissão 
de Licitação, abalizado pelo Parecer da Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos do 
Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o Relatório, RATIFICO e 
ADJUDICO a contratação em favor da empresa: PAPELARIA MAGAZINE SILVA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 13.639.397/0001-08, dos itens 1 ao 127, pelo valor total de R$ 40.888,68 (Quarenta 
mil, oitocentos oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos) para a aquisição em referência, 
fundamentada no Art. 8º, do Decreto Federal nº 3.931/2001, em consequência, fica convocada 
a proponente para assinatura do instrumento de contrato, oriundo da Adesão à Ata de Registro 
de preços 00001/2016,cujo o objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de 
material de expediente, doFundo Municipal de Saúde do Município de capim, nos termos do Art. 
64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Capim, 19 de Fevereirode 2016.

EDNAIDE CAROLINA DA SILVA GURGEL
SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAPIM

*REPUBICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2016
OBJETIVO: Contratação visando prestação de serviço de saúde, na especialidade de realização 

continuo de exames laboratoriais e de imagem (raio x e ultrassonografia), para atender as neces-
sidades da secretaria de saúde do município de Quixaba – PB.

ABERTURA: 23/março/2016 às 09:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 11 de março de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2016
OBJETIVO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de limpeza e 

higiene     , para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Quixaba PB.
ABERTURA: 23/março/2016 às 11:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o novo Edital na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal, situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias 
úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 11 de março de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016
OBJETIVO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado e diário de hortifrutigranjeiros, 

destinados as secretarias de Saúde e Educação do município de Quixaba-PB.
ABERTURA: 23/março/2016 às 13:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o novo Edital na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal, situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias 
úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 11 de março de 2016.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 007/2016-SRP
OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM 

GERAL, DESTINADOS A  MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
LAGOA DE DENTRO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que a reunião para análise 
das propostas, lances e habilitação do Pregão 007/2016 que aconteceria no dia 11 de Março de 
2016 as 14h00min horas ocorrerá no dia 22 de Março de 2016 as 09h00min. A alteração se faz 
necessário em virtude de imprevisto ocasionando a ausência da Pregoeira. A reunião ocorrerá na 
sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, 
S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro-PB, 11 de Março de 2016.
Maria Elizabeth Lima de Aguiar

Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N010/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 31/03/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de óleos lubrificantes (não remanufaturado) de boa qualidade 
com registros na ANP, destinado ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba 
- DER/PB, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 16-00125-6
João Pessoa, 11 de março de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N021/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 28/03/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de carne bovina, frango e derivados, destinado ao Hospital 
Regional de Emergência e Trauma de Campina Grande - HRETCG, 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 - 16-00165-3
João Pessoa, 11 de março de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N027/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 29/03/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de água mineral, destinado ao Hospital Regional de Emergência 
e Trauma de Campina Grande - HETCG, 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 - 16-00166-1
João Pessoa, 11 de março de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N016/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 29/03/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de leite e derivados, destinado ao Hospital de Emergência e 
Trauma de Campina Grande - HETCG, 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 - 16-00159-6
João Pessoa, 11 de março de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N024/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 30/03/2016 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de equipamento de proteção individual EPI, destinado ao 
Complexo de Pediatria Arlinda Marques - CPAM, 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 - 16-00124-8
João Pessoa, 11 de março de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N032/2016
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 28/03/2016 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de empresa especializada para produção e 
promoção de eventos esportivos, destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE, 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 - 16-00167-9
João Pessoa, 11 de março de 2016

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

AVISO DE ALTERAÇÃO DE ITENS
PROCESSO Nº 02.12.14.580 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015
DATA DE ABERTURA: 14/03/2016 - ÀS 9h.
REGISTRO CGE Nº 16-00108-3
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, NOS 
EQUIPAMENTOS DA FABRICANTE FANEM DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 391/2015 da Excelentíssima Senhora 
Secretária de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que, após julgamento 
parcialmente procedente de impugnação, os Itens abaixo tiveram as seguintes alterações:

ONDE SE LÊ no Termo de Referência:
“5.1.5. Todos os acessórios dos EMH’s devem estar inclusos no programa de manutenção 

preventiva ou corretiva;
14.1. Relativos à Qualificação Técnica:
(...)
e. A empresa deverá ter como Responsável Técnico um Engenheiro (Elétrico, Clínico ou Bio-

médico) com a situação junto ao CREA regularizada;”
LEIAM-SE:
“5.1.5. Todos os acessórios dos EMH’s devem estar inclusos no programa de manutenção 

preventiva ou corretiva, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do contrato;
14.1. Relativos à Qualificação Técnica:
(...)
e. A empresa deverá ter como Responsável Técnico um Engenheiro (Mecânico, Elétrico, Clínico 

ou Biomédico) com a situação junto ao CREA regularizada;”
A data de abertura fica confirmada para a acima consignada. Demais consultas com a Pregoeira 

e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30h às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 
3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 11 de março de 2016.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial/Presidente da CPL/SES/PB
Matrícula nº 170.333-1

AVISO DE  RECURSO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N0 20/2015

REGISTRO Nº 15-01604-7
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA E.E.F. DR. OTÁVIO NOVAIS EM JOÃO PESSOA/PB. A 

Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 182/2015, torna público e comunica 
a todos que a empresa BERTA  CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA - EPP, impetrou 
recurso questionando o resultado do julgamento da documentação de habilitação para a licitação 
acima referenciada. Em razão do exposto, fica aberto o prazo para apresentação das contrarrazões. 
O processo está à disposição na sala da CPL. 

João Pessoa, 11 de março de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2016

REGISTRO Nº 16-00158-8
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA JOAQUIM ALVES E GERALDO DOS 

SANTOS EM POCINHOS/PB. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor 
Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cisne, 326, no bairro de Jaguaribe, João 
Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 
04 de abril de 2016 às 09h30.

João Pessoa, 11 de março de 2016.
José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente do Certame

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Prévian° 515/2016, em João Pessoa, em 
9Março de 2016 – Prazo 365 dias. Para a atividade de: Edificação da sede do Corpo de Bombeiro 
no Município: Mamanguape/PB. Processo nº 2015-006078/TEC/LP-2554.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE CAJAZEIRAS E REGIÃO.

EDITAL DE PUBLICAÇAO DE CHAPAS INSCRITAS
PARA O PROCESSO ELEITORAL – 2016/2019

O Presidente da Comissão Eleitoral do SINTRACS-CR – SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CAJAZEIRAS E REGIÃO, em observância ao que determina 
o artigo 29, do Estatuto Social da entidade, vem pelo presente edital, tornar público que o prazo 
para inscrição de chapas com vistas a disputa eleitoral do SINTRACS-CR, previsto para o dia 08 
de abril de 2016, já se encontra encerrado, tendo sido registrada uma única chapa concorrente, e 
que atendeu às exigência do Estatuto Social da entidade. Desse modo, restou registrada perante 
a Comissão Eleitoral das eleições 2016 do SINTRACS-CR, a CHAPA 01 – “RECONSTRUÇÃO E 
AÇÃO”, com a seguinte composição: PRESIDENTE: Francisco Manoel da Silva; Empresa - SOUSA 
& RANGEL LTDA.; VICE-PRESIDENTE: Wellington Dias de Souza – CPF Nº 981.338.704-10; Em-
presa – PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO; SECRETÁRIO GERAL: Maria Elizabete Alves – CPF Nº 
437.062.744-34; Empresa – FERCONT – FERNANDES CONTABILIDADE LTDA.; TESOUREIRO: 
José Valter de Araújo Silva – CPF Nº 760.803.744-04; Aposentado – Empresa – FORD - CAVAL-
CANTI & PRIMO LTDA.; SECRETÁRIO DE FORMAÇÃO SINDICAL, ESPORTE E LAZER: Irineu 
Emidio dos Santos – CPF Nº 040. 812.704-06; Empresa - DISTRIB. DE PERF. E COSMÉSTICOS 
FERREIRA LTDA; SECRETÁRIO DE RELAÇÃO INTERSINDICAL E ASSUNTOS JURÍDICOS: 
André Luiz Pereira de Cerqueira – CPF Nº 732.287.455-20, Empresa - PATRICIA BARROS - ME; 
SECRETÁRIA DE IMPRENSA, POLÍTICA SINDICAL E QUESTÃO DA MULHER: Maria Ariela Fer-
reira – CPF Nº 011.965.244-75; Empresa - HONDA CAVALCANTI & PRIMO LTDA.; CONSELHO 
FISCAL: José Augusto Dias – CPF Nº 160.764.944-68; Francisco Nias Bezerra Sarmento – CPF 
Nº 059.445.594-46; Maria de Fátima Reis – CPF Nº 262.954.154-15. SUPLENTES - CONSELHO 
FISCAL: Jociario Lira Fernandes – CPF Nº 028.319.824-99; Lindailton Almeida Barreto – CPF Nº 
884.826.774-20; Ivandenberg Gomes de Lira – CPF Nº 043.355.694-32. SUPLENTES DIRETORIA 
– Franciélio Soares de Lima – CPF Nº 012.374.534-96; Maria de Fátima Galdino Maciel – CPF Nº 
646.707.324-04; Elizete Galdino de Araújo – CPF Nº 805.999.404-25; Lindaelcio Almeida Barreto – 
CPF Nº 028.937.414-60; Macilânio Viana Duarte – CPF Nº 066.132.664-00; Jardel Karlos de  Sousa 
Feitosa – CPF Nº 056.331.394-37; Francisco Ferreira Parnaíba – 065.343.923-72; Pedro Bezerra 
da Silva – CPF Nº 041.897.304-08; Carlos Kleber Santos Gonçalves – CPF Nº 025.875.754-00. 
DELEGADO REPRESENTANTE JUNTO A FETRACOM-PB/RN – EFETIVO: André Luiz Pereira 
de Cerqueira - CPF Nº 732.287.455-20. SUPLENTE DE DELEGADO REPRESENTANTE JUNTO 
A FETRACOM-PB/RN: José Valter de Araújo Silva - CPF Nº 760.803.744-04. O prazo para impug-
nação será de cinco dias, a contar da data desta publicação. Cajazeiras-PB, 10 de março de 2016.

Jose Ferreira Lima Junior
Presidente da Comissão Eleitoral

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIAPL DE CAPIM

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00001/2016

O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM - PB, através da secretária de saúde 
do município de capim de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o 
resultado do Pregão Presencial 00001/2016 que objetiva o de REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO 
EM ATA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A 
POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE CAPIM, publica o extrato da Ata de Registro de Preços 
– ARP n° 00001/2016 sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da 
mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, 
itens, marcas e valores abaixo relacionados. 

NOME: JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME,
CNPJ: 17.428.078/0001-04

ENDEREÇO: RUA POMBAL, 40 - BAIRRO DOS ESTADOS - SANTA RITA - PB
VIGÊNCIA: 11 de Março de 2016 até 11 de Março de 2017

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID.QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

CESTA BASICA PARA DOAÇÃO 
CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: 
2KG ARROZ BRANCO, PCT 
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, 1 
PCT CAFÉ MOIDO E TORRADO, 2 KG 
FEIJÃO CARIOCA, 2 PCT FLOCOS DE 
MILHO 500G, 2 PCT MACARRÃO 
VITAMINADO, 1 KG SAL REFINADO.

UND 2500 R$ 46.00 R$115.000,00

R$ 115.000,00

Capim - PB, 11 de Março de 2016.
EUNICE CARLA DOS SANTOS GUEDES

Secretária de Ação Social

 

PREFEITURA MUNIUCIPAL DE AGUIAR
AVISO DEHOMOLOGAÇÃO

                               De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o 
procedimento da Tomada de Preços n° 00003/2016, para locação de veículos, e ADJUDICO o seu objeto à empresa e 
pessoas físicas, conforme quadro abaixo: 

ITEM TRAJETO
LICITANTE VENCEDOR

CPF/CNPJ

VALOR 
MENSAL/GLOBAL 

DA PROPOSTA

01

TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO 
AVE MARIA PARA SEDE DO MUNICÍPIO / 
TURNO TARDE - DISTÂNCIA 18 KM - 01
VIAGEM/DIA.

JOSÉ GOMES NETO
068.612.964-49

2.000,00
20.000,00

02

TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 
CIDADE DE AGUIAR P/CIDADE DE 
PIANCÓ - DISTÂNCIA 39 KM - 01
VIAGEM/DIA. 

IRAN ALVES DE SOUZA
027.213.344-25

3.000,00
30.000,00

03
TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO 
SERRA ATE A PB 364.

FRANCISCA REGINA DE 
LACERDA

027.782.724-88

1.600,00
16.000,00

04 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS 
SÍTIOS LANCHA I, II e III ATE A PB 364.

JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO
687.520.914-49

1.480,00
14.800,00

05

TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA 
LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO 
SÍTIO SERRA DE SÃO PEDRO (veículo 
motocicleta) – DISTÂNCIA 20 KM – 01 
VIAGEM DIA.

CICERO SOARES DE 
LACERDA

071.496.914-12

610,00
6.100,00

06

TRANSPORTE DE UM PROFESSOR PARA 
LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA DO 
SÍTIO LANCHA III (veículo motocicleta) -
DISTÂNCIA 20 KM – 01 VIAGEM POR DIA.

NÃO COMPARECEU NENHUM 
INTERESSADO

07

LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO BÁSICO, 
MOTOR A PARTIR DE 1.0, PARA FICAR A 
DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PSF DA 
ZONA RURAL.  

NÃO COMPARECEU NENHUM 
INTERESSADO

08

LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO 
CAMINHÃO BASCULANTE MOVIDO A 
DIESEL, PARA OS SERVIÇOS DE COLETA 
E RETIRADA DE LIXO E ENTULHO DA 
ZONA URBANA, PARA SERVIÇOS DA 
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

WANDERLLEY PEREIRA 
JUSTINO

029.758.244-59
5.995,00
59.950,00

09

LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM 
CAPACIDADE A PARTIR DE 3.000 KG, A 
PARTIR DO ANO/MODELO 1997, PARA 
FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO.

JOÃO ALVES NETO
020.334.464-25

2.850,00
28.500,00

10

LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO 
MICROONIBUS, COM POTENCIA A 
PARTIR DE 87 CV, A PARTIR DE 16 
LUGARES, BASICO, DIESEL, A PARTIR 
DO ANO 1999, PARA O TRANSPORTE DE 
PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO 
PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, 
EXAMES NA CIDADE DE PATOS, POR 
PASSAGEM. (80 PASSAGENS) POR MêS. 

IRAN ALVES DE SOUSA
027.213.344-25

4.000,00
40.000,00

11

LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O 
TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES
DO MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE 
CONSULTAS, EXAMES NAS CIDADES DE 
CAJAZEIRAS, SOUSA,POR VIAGEM. 05 
viagens para cada destino.

NÃO COMPARECEU NENHUM 
INTERESSADO

12

LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O 
TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES 
DO MUNICÍPIO PARAREALIZAÇÃO DE 
CONSULTAS, EXAMES NAS CIDADES DE 
PIANCÓ E ITAPORANGA, POR 
PASSAGEM (60 PASSAGENS), POR MÊS.

NÃO COMPARECEU NENHUM 
INTERESSADO

Aguiar - PB, 11 de março de 2016.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito
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