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B4 SÁBADO, 17 DE AGOSTO DE 2019

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

RESUMO DE EDITAL
PROCESSO DE COMPRAS Nº 287/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2019
OBJETO: Confecção de carnês da SF.
DATA/HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 29/08/19 às 09h00.
PROCESSO DE COMPRAS Nº 137/2019 - TOMADA DE PREÇO Nº 02A/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia, para a execução de estruturas de
contenção com gabiões, e serviços complementares de drenagem no córrego da Avenida Invernada,
próximo ao nº 3090, Jardim Recanto, na cidade de Valinhos, São Paulo, no qual engloba
fornecimento de materiais, mão de obra e ferramental necessário para a execução do objeto, pelo
critério de julgamento de menor preço global.
DATA/HORA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 09h00 do dia 05/09/19.
DATA/HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 05/09/19 às 09h30.
PRAZO DE CADASTRO: até as 16h00 do dia 02/09/19.
VISITA TÉCNICA: do dia 19/08/19 até as 16h00 do dia 04/09/19, mediante agendamento junto à
Secretaria de Obras e Serviços Públicos.
PROCESSO DE COMPRAS Nº 296/2019 - TOMADA DE PREÇO Nº 07A/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada de ENGENHARIA CONSULTIVA, para elaboração
e emissão de LAUDO TÉCNICO para os viadutos do município, seguindo os preceitos descritos na
Norma Brasileira NBR 9.452/16: Inspeção de pontes, viadutos e passarelas de concreto, no que
tange aos aspectos de conservação, comportamento, desempenho estrutural, funcional e de
durabilidade (Relatório de Patologia e Terapia).
DATA/HORA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 09h00 do dia 06/09/19.
DATA/HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 06/09/19 às 09h30.
PRAZO DE CADASTRO: até as 16h00 do dia 03/09/19.
VISITA TÉCNICA: do dia 19/08/19 até as 16h00 do dia 05/09/19, mediante agendamento junto à
Secretaria de Obras e Serviços Públicos.
Os Editais poderão ser consultados gratuitamente no site www.valinhos.sp.gov.br. Informações:
19 3871-1213.

Markson Elianai Vieira
Secretário de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
COMUNICADO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2019

Objeto: Contratação de Agente de Integração para execução dos serviços de intermediação para o

programa de estágio na Prefeitura do Município de Guariba, para estudantes do nível médio, técnico

e superior. A Comissão de Licitação comunica a todos os licitantes interessados, a suspensão da

sessão pública do Pregão Presencial nº 103/2019, marcada para o dia 19 de Agosto de 2019,
às 14:15 horas, “Sine Die”, até que sejam esclarecidos alguns questionamentos ao edital de

convocação, formulados pela empresa Centro de Integração Empresa Escola - CIEE. Guariba, 16 de

Agosto de 2019. Eliane Barroso de O. Vianna - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

EDITAIS DE LICITAÇÃO
• PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2019 (republicação do edital p/ retificação) - Objeto: Contratação

de empresa especializada para prestação de serviços de digitalização de até 2.000.000 de cópias de

documentos em formato PDF pesquisável; Sessão Pública de Abertura dos Envelopes: dia 03 de
Setembro de 2019 às 09:15 horas, na sede da Prefeitura Municipal, no endereço abaixo.

• TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019 - Objeto: Contratação de empresa especializada, mediante

empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, para execução de 22.521,52 metros

quadrados de recapeamento asfáltico em diversas vias públicas do município de Guariba; Sessão
pública de abertura dos envelopes: dia 04 de Setembro de 2019, às 09:15 horas, na sede da

Prefeitura Municipal, no endereço abaixo.

• TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2019 - Objeto: Contratação de empresa especializada, mediante

empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, para execução de 10.465,60

metros quadrados de recapeamento asfáltico em diversas vias públicas do município de Guariba,

localizadas no Residencial Nelson Caporusso; Sessão pública de abertura dos envelopes: dia
04 de Setembro de 2019, às 14:15 horas, na sede da Prefeitura Municipal, no endereço abaixo.

Os Editais poderão ser lidos ou obtidos, através do site: www.guariba.sp.gov.br; e/ou retirado na

sede da Prefeitura Municipal de Guariba, sita Avenida Evaristo Vaz nº 1.190 - Centro, fone (016)

3251-9422 - Ramais 239 / 240 / 241 / 242 ou 243, durante os dias: 21 de Agosto a 02 de Setembro
de 2019 (Pregão Presencial nº 072/2019); 21 de Agosto a 03 de Setembro de 2019 (Tomadas de
Preços nºs 016/2019 e 017/2019).

Guariba, 16 de Agosto de 2019. Dr. Francisco Dias Mançano Júnior - Prefeito Municipal

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Considerando a Mensagem Aditiva nº 1/SAJ/DAL/19, do Poder Executivo, lida na 49ª Sessão Ordinária,
realizada em 15 de agosto de 2019, a Câmara Municipal de São José dos Campos:
I - torna sem efeito a convocação de audiência pública referente ao processo nº 9243/2019, Projeto
de Lei Complementar nº 11/2019, de autoria do Poder Executivo, que “Estabelece as normas relativas
ao parcelamento, uso e ocupação do solo, em consonância com o Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado do Município de São José dos Campos aprovado e instituído pela Lei Complementar n. 612,
de 30 de novembro de 2018”, convocada para o dia 26 de agosto de 2019, às 19h, no Plenário Mário
Scholz, em sua sede;
II - convoca audiência pública a ser realizada no dia 2 de setembro de 2019, às 19 horas, no Plenário
Mário Scholz, em sua sede, sito à Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, nº 33,Vila Santa Luzia, São
José dos Campos - SP, referente ao Processo nº 9243/2019, Projeto de Lei Complementar nº 11/2019,
de autoria do Poder Executivo, que “Estabelece as normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do
solo, em consonância com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São José dos
Campos aprovado e instituído pela Lei Complementar n. 612, de 30 de novembro de 2018”. O processo
pode ser lido na íntegra através do site da Câmara: http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PITANGUEIRAS

PREGÃO Nº 089/2019
Acha-se aberto no Município de Pitangueiras, estado de São
Paulo, o Pregão nº 089/2019, tipo menor preço por item,
que tem como objeto o registro de preços para aquisição
de leite integral em pó e dietas de ordem judicial, conforme
especificações do Anexo I do Edital. A sessão de proces-
samento do pregão será realizada na sala de reuniões da
Divisão de Licitações, iniciando-se no dia 29/08/2019, às
14:00 horas. O edital na íntegra encontra-se à disposição
dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Pitan-
gueiras, sito à rua Dr. Euclides Zanini Caldas nº 66 das 8:00
às 17:00 horas ou pelo site www.pitangueiras.sp.gov.br.

Marcos Aurélio Soriano - Prefeito Municipal

AUTO RIO NOVO ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ 44.581.452/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os sócios da sociedade convocados para a reunião de sócios a se realizar na sede social da
Companhia, na Avenida Prefeito Paulo Novaes, nº 65, Jardim América, Cidade de Avaré, Estado de
São Paulo, CEP 18705-000, em 27 de agosto de 2019, em primeira convocação às 14h00, e em
segunda convocação às 14h30, com o propósito de deliberar acerca: (i) das medidas a serem adotadas
pela sociedade para ressarcimento imediato dos montantes devidos por sócios, membros da
administração e demais partes relacionadas da sociedade; e (ii) do pagamento de montantes relativos
a dividendos já declarados e não pagos a determinados sócios da sociedade.

São Paulo, 15 de agosto de 2019. Luciana Pimentel Garcia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
CONVOCAÇÃO

A Prefeitura do Município de Porto Ferreira, representada pela Senhora Chefe de Divisão de Licitação e

Contratos, convoca a empresa DGB Engenharia e Construções Ltda. - CNPJ: 61.608.477/0001-49,

para que no prazo de 07 (sete) dias a contar desta publicação, tome ciência do disposto no Processo
Administrativo 13.810/2019. Porto Ferreira, 16/08/2019. Carla Renata Hissnauer de Souza.

Empreendimento Imobiliário Capivari Louveira Ltda.
CNPJ/MF nº 12.889.257/0001-25

Edital de Convocação de Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os senhores sócios a ser reunirem em
26/09/2019, às 19:00 horas, em 1ª convocação (instalação com ¾
do capital) ou 19:30 horas, em 2ª e inal convocação (instalação
com qualquer número), a ser realizada em Vinhedo/SP, no Hotel
Plaza Vinhedo, sito à Avenida Independência, 4111, para delibe-
rarem sobre a seguinteOrdem doDia: 1) Deliberar sobre as con-
tas dos administradores e demonstrações inanceiras da Socieda-
de relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018; 2) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2018; 3) Deliberar sobre a rati-
icação das distribuições de lucros havidas na sociedade durante
o exercício de 2018; 4) Deliberar sobre o andamento das vendas
dos lotes do Loteamento “Residencial Capivari”. OBS: Quaisquer
informações poderão ser obtidas através do telefone (19) 3876-
1570. Informamos também, que nos casos em que os sócios
não puderem estar presentes poderão se fazer representar,
através de preposto, apresentando procuração no ato da assem-
bleia, conferindo-lhe poderes para tal, com irma reconhecida.
Vinhedo/SP, 14/08/2019. Raquel Lourençon; José Carlos Magro.

COHAB-BANDEIRANTE – CNPJ nº. 46.065.546/0001-21.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – Convocação dia 28/08/2019, 14h00, R. Barão de Jaguara, 1481, 8º, Campinas/SP.

Ordem do dia: a) Reforma dos Estatutos -Lei 13.303/16. B) Previsão Orçamentária 2020. C) Outros Assuntos. José Fernando Lobato, Diretor-Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PITANGUEIRAS

PREGÃO Nº 088/2019

Acha–se aberto no Município de Pitangueiras, estado de
São Paulo, o PREGÃO Nº 088/2019, tipo menor preço
por item, que tem como objeto o registro de preços para
aquisição de estocáveis (café em pó, erva mate para
chá, açúcar cristal, adoçante líquido e filtro de papel),
para as diversas Secretarias do Município, conforme
especificações do Anexo I do Edital.
A sessão de processamento do pregão será realizada na
sala de reuniões da Divisão de Licitações, iniciando-se
no dia 02/09/2019, às 09:00 horas. O edital na íntegra
encontra-se à disposição dos interessados na sede da
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS, sito à rua Dr.
Euclides Zanini Caldas nº 66 das 8:00 às 17:00 horas ou
pelo site www.pitangueiras.sp.gov.br.

MARCOS AURÉLIO SORIANO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
A Prefeitura Municipal de Brodowski faz público que referente à Concorrência Pública nº 002/2019, tipo menor oferta.
Objeto: Concessão de serviço público de sinalização urbana, com a instalação de equipamentos de identificação de
logradouros, praças e avenidas, através do fornecimento, da implantação e manutenção de conjuntos de postes e placas
indicativas e de publicidade, ficam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser
realizada no dia 18/09/2019 às 09h00 no Setor de Compras e Licitações, situado na Praça Martim Moreira, nº 142, centro do
município de Brodowski, onde ocorrerá o processamento do certame. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital
através do site www.brodowski.sp.gov.br. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br.

Brodowski, SP, 16 de agosto de 2019. José Luiz Perez - Prefeito Municipal

A Prefeitura Municipal de Brodowski faz público que referente o Pregão Presencial nº 028/2019, tipo menor preço unitário.
Objeto: Aquisição e instalação de pá carregadeira dianteira para trator New Holland TL.75E, ano 2013, pertencente a frota
de veículos de Brodowski, ficam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser
realizada no dia 02/09/2019 às 09h00 no Setor de Compras e Licitações, situado na Praça Martim Moreira, nº 142, centro
do município de Brodowski, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital
através do site www.brodowski.sp.gov.br. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br.

Brodowski, SP, 16 de agosto de 2019. José Luiz Perez - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019. EDITAL Nº 039/2019. O Município de Santa Ernestina/SP torna público
que, no dia e hora especificados, na sede doMunicípio, sito à Rua 21 deMarço, nº 384,Centro, realizar-se-á licitação, namodalidade
PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇOS), do tipo MENOR PREÇO ITEM, objetivando a aquisição de Medicamento (Judicial)
para o Setor de Saúde do Município de Santa Ernestina/SP, conforme especificações contidas em Edital completo, que poderá ser
obtido pelo site www.santaernestina.sp.gov.br, ou junto ao setor de licitações do Município, localizado no mesmo endereço. Sessão
de recebimento dos Envelopes para o dia 29 de Agosto de 2019, até às 09h00min. Santa Ernestina/SP, 16 de Agosto de 2019.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019. EDITAL Nº 040/2019. O Município de Santa Ernestina/SP torna público que, no dia e hora
especificados, na sede do Município, sito à Rua 21 de Março, nº 384, Centro, realizar-se-á licitação, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇOS), do tipo MENOR PREÇO ITEM, objetivando a Aquisição de Materiais Escolares e de Escritório
para o Setor de Educação doMunicípio de Santa Ernestina/SP, conforme especificações contidas em Edital completo que poderá ser
obtido pelo site www.santaernestina.sp.gov.br, e junto ao setor de licitações do Município, localizado no mesmo endereço. Sessão
de recebimento dos Envelopes para o dia 30 de Agosto de 2019, até às 09h00min. Santa Ernestina/SP, 16 de Agosto de 2019.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019. EDITAL Nº 041/2019. O Município de Santa Ernestina/SP torna público que, no
dia e hora especificados, na sede do Município, sito à Rua 21 de Março, nº 384, Centro, realizar-se-á licitação, na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇOS), do tipo MENOR PREÇO ITEM, objetivando a Aquisição de
Materiais de Limpeza para os diversos Setores do Município de Santa Ernestina/SP, conforme especificações contidas
em Edital completo que poderá ser obtido pelo site www.santaernestina.sp.gov.br, e junto ao setor de licitações do
Município, localizado no mesmo endereço. Sessão de recebimento dos Envelopes para o dia 04 de Setembro de 2019,
até às 09h00min. Santa Ernestina/SP, 16 de Agosto de 2019. MARCELO APARECIDO VERONEZI - PREFEITO MUNICIPAL.

COHAB-BANDEIRANTE – CNPJ nº. 46.065.546/0001-21.
REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 86ª RCA dia 28/08/2019, 14h00, R. Barão de Jaguara,
1481, 8º, Campinas/SP. Ordem do dia: a) Referendo aprovações AGE de 28/08/2019. B) Outros assuntos.
Mário Celso Botion, Presidente Conselho de Administração.

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 102/2019. PROC. ADM. n.º 1822/2019. Tipo da Licitação:
Menor Preço GLOBAL. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DAS POLTRONAS DO AUDITÓRIO
ARTHUR PARADA, CONFORME ANEXO I DO EDITAL. Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes
PROPOSTA e HABILITAÇÃO: dia 30/AGOSTO/2019 – ÀS 14h00. Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao
Setor de Licitação e Despesas da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da
Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010.
São Joaquim da Barra, 16 de agosto de 2019. Dr. Marcelo de Paula Mian. Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 103/2019. PROC. ADM. n.º 1923/2019. Tipo
da Licitação: Menor preço unitário do item. Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA BRAILLE PARA ATENDER AOS
DEFICIENTES VISUAIS QUE SÃO ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO
I DO EDITAL. Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA e HABILITAÇÃO: dia
02/SETEMBRO/2019 – ÀS 14h00. Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Setor de Licitação
e Despesas da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura –
www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. São
Joaquim da Barra, 16 de agosto de 2019. Dr. Marcelo de Paula Mian. Prefeito.

-
Fabrício Lobel

SãoPaulo FernandodeNoro-
nhanumaquarta-feirade ju-
lho,Trancosonumasegunda
de janeiro,Uberlândianuma
quinta de março e Noronha
de novo numa terça-feira de
setembro.
Segundo o Ministério Pú-

blico, durante aomenos cin-
coanos, esseeraopadrãode
viagensdeJanineFaria,33,fi-
lha do ex-governador do Rio
Grande do Norte, Robinson
Faria (PSD), e irmã do depu-
tadofederalFabioFaria(PSD),
enquantodeveriaestartraba-
lhandonaAssembleia Legis-
lativa potiguar.
Hoje respondendo a uma

acusaçãodeimprobidadead-
ministrativaporsupostamen-
tetersidofuncionáriafantas-
ma,Janineéumadasmaisno-
vasassessorascomissionadas
do Metrô de São Paulo, com
salário deR$ 14.212.
Seu emprego na estatal li-

gada ao governo João Doria

(PSDB) foi aprovado por um
diretor do Metrô e por dois
secretários deEstado.
AdefesadeJaninenegaque

elatenhasidofuncionáriafan-
tasmaedizquetrabalhaassi-
duamentenoMetrô.Emnota,
oMetrô disse não ter encon-
tradoqualquerimpedimento
na lei para contratá-la.
Janine Faria se declara in-

fluenciadora digital —tem
maisde100milseguidoresno
Instagram.
Emdecisãoliminar,chegou

a ter parte de seus bens blo-
queados na Justiça potiguar
para repararasperdasdoes-
tado comos salários pagos a
ela de 2011 a 2016.
Segundo o Ministério Pú-

blico do Rio Grande do Nor-
te,oprejuízoaoestadofoide
R$704mil,emvaloresatuali-
zados.Osbensforambloque-
ados para que, caso ela seja
condenada, a Justiça consiga
restituir as perdas.
Nesseperíodo,Janinedeve-

riatercomolocaldetrabalho

ogabinetedodeputadoesta-
dual José Dias (ex-PSD e atu-
almente no PSDB)—que es-
tá em seu nonomandato no
estado—, onde atuava como
secretária parlamentar, com
salárioquevariavadeR$6.700
aR$8.100. JoséDias também
éacusadonamesmaação.
Apesardoemprego,ospro-

motoresverificaramqueJani-
ne tinha uma intensa rotina
deviagens, incompatívelcom
o trabalho na Assembleia.
Algumas das provas das via-
gensforampublicadasnasre-
des sociais de Janine.
Ospromotores levantaram

ainda registros de saída e de
entrada de Janine do país,
quenãobatiamcomseusme-
ses de férias.
Seusigilodemensagenste-

lemáticasfoiquebradoeain-
vestigaçãoencontrouemails
queevidenciavamcomprasde
passagens aéreas, por exem-
plo, para passar seis dias em
Salvador, nove dias na Euro-
pa, 17 dias em São Paulo, 23

dias emUberlândia.
Ospromotores levantaram

mais de 30 viagens de 2011 a
2016que,segundoaacusação,
nãocondizemcomaativida-
dedeassessoraparlamentar.
Enquantoestavaemprega-

danaAssembleia, Janineain-
dafezocursodedireitonuma
faculdadequeaobrigavaafa-
zeraulasnosperíodosdama-
nhã e da tarde—o que tam-
béminviabilizariaotrabalho
noórgão legislativo.
Em 2015, promotores fize-

ramdiligências por sete dias
para ver se Janine compare-
cia ao trabalho. Ela não apa-
receu.Novasbuscasforamfei-
tasseismesesdepois,masela
não foi encontrada.
Segundo o inquérito, ela

ocupava seu tempo em aca-
demias de ginástica e indo a
clínicasdeestética, emhorá-
riosflexíveis,àsvezesnomeio
datarde.Algunsdessestrata-
mentos estéticos seriam fei-
tossobpermuta,emtrocade
divulgaçãonas redes sociais.

‘Fantasma’ daAssembleiado

RN trabalhanoMetrôdeSP
Influenciadora filha de ex-governador nordestino nega irregularidades

Ospromotoresconcluíram
queelanuncahaviatrabalha-
do na Assembleia, que agiu
de má-fé e que vivia “como
sesempreestivessedeférias”.

Assessora diz que
fazia trabalho remoto
às segundas e sextas

OUTRO LADO

AoMinistérioPúblicodoRio
GrandedoNorte,odeputado
JoséDiasdeurespostasgené-
ricassobreaatividadedeJani-
ne. Emabril, os dois tiveram
bensbloqueadosparapagaro
prejuízoaoscofresdoestado.
JaninedeclarouàPromoto-

ria que sempre trabalhouno
gabinetedeDias.Dissequege-
ralmente ia às sessõesde ter-
çaaquinta.Àssegundasesex-
tas,podiatrabalhardemanei-
raremota,pelocomputador.
Aindaassim, sempre traba-

lhavaquandoodeputadopre-
cisasse.Disseaindaqueviaja-
va pelo interior para atender
liderançaslocais,masnãosou-
becitar aquaismunicípios.
Após uma polêmica no es-

tadosobresuasituação, Jani-
ne pediu exoneração do car-
go.Alegouqueseafastariapa-
racuidardafestadeseucasa-
mento,queteveentreoscon-
vidadosoutrosgovernadores
doNordeste,alémdeGilberto
Kassab, líder doPSD.
AdefesadeJaninenegaque

elatenhasidofuncionáriafan-
tasma no RN. Diz ainda que
apresentará provas de que
ela trabalhava devidamente.
A defesa diz que foram re-

unidos dezenas de testemu-
nhos que confirmam a tese,
que serão apresentados no
devidomomentoprocessual.
Janineaindanegatercometi-
doqualquerprejuízoaoesta-
dodoRioGrandedoNorte.
Já a secretaria deTranspor-

tes Metropolitanos defende
a contratação de Janine, que
é graduada empublicidade e
propaganda, commais de 14
anosdeexperiêncianaáreae
qualificadaparadesempenhar
suas atividades no departa-
mentodeMarketingdoMetrô.
Segundoa secretaria, ano-

meação de Janine Salustino
MesquitadeFariafoiaprova-
da mediante análise da área
responsável no Governo de
SãoPaulo,quenãoencontrou
nenhumimpedimentoprevis-
to em lei quanto ao nomeda
servidora.

Janine Faria, filha do ex-governador do Rio Grande doNorte, em viagens enquanto era assessora de umdeputado na
Assembleia do estado; da esq. para a dir., em Fernando deNoronha (PE), São Paulo e Uberlândia (MG) Reprodução/Instagram

-
Katna Baran

Curitiba Presos do CMP
(ComplexoMédico-Penal),
na região deCuritiba, ten-
taram fazer um agente
penitenciário refém no fi-
nal damanhã desta sexta-
feira (16).
O local abriga detentos

da Operação Lava Jato,
como o ex-ministro José
Dirceu. Segundo o Depen
(DepartamentoPenitenci-
áriodoParaná),asituação
foi controlada.
As informações iniciais

doConselhodaComunida-
de,órgãodasociedadecivil
queatuanaspenitenciárias
daregião,haviaumprincí-
pio de rebelião na 4ª gale-
riadopresídio,quetem,se-
gundo a instituição, capa-
cidade para 76 detentos e
abrigamais de 200.
O governo, no entanto,

confirmouapenasquehou-
ve uma tentativa dos pre-
sos da 3ª galeria de fazer
um agente refém duran-
te a retirada de umdeten-
to para atendimento mé-
dico. “No entanto, usando
osprotocolosdeatuaçãoe
desegurança,asituaçãofoi
controladaemminutos,ea
unidadeestáestabilizada”,
diz a nota.
Dois funcionários teri-

am tido escoriações le-
ves.Atendidosnopróprio
CMP, passavam bem, se-
gundo oDepen.
O departamento negou

ainda que a galeria esteja
superlotada, mas não in-
formou os números. Em
nota, o Sindarspen (Sindi-
catodeAgentePenitenciá-
riosdoParaná)confirmoua
superlotaçãonolocal,com
1.054presospara659vagas
Comasuperlotação,uma

aladohospitalpenitenciá-
rio, que pertence ao com-
plexo, foi improvisada pa-
raabrigar38presosporcri-
mes“decolarinhobranco”,
incluindo os detidos pela
Lava Jato,mas tambémde
outras operações.
Assim, os detentos da

operaçãoestariamdistan-
tes das galerias onde a si-
tuação foi registrada.
O Sindarspen informou

que contava com apenas
17 agentes, cinco namovi-
mentação e custódia e se-
tenasgalerias,naescalade
trabalhodestasexta,oque
teria facilitado omotim.
OGovernodoParanánão

respondeu aos questiona-
mentos daFolha.

Penitenciária
com presos da
Lava Jato no PR
tem princípio
de rebelião
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